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భూమిక 
“వేదాంతవంచదశి” యనుపేరుతో నుప్రసిద్ధి వహించియున్న ఈగ్రంథరత్న 

మును మవార్షి కలర్పండగు “ శీవిద్యారణ్యస్వామి” రచించెను. ఉవనిషత్తులందును; 

బ్రవాసూత్ర; తద్భాస్యూది గ్రంథములందును (పౌఢథముగ చర్చిం చి నిర యింపంబడిన 

వెదాంఠశా స్త్ర సిద్ధాంతము లన్నియు నిందు అతి నులభె లిలో నుకోమారనుతులకుంగనాడ 

"తెలియునటుల _ విశదీకరింవంబడియున్న వి. ఈగ ంథమునందు త్ర త్త వివేకము, పంచ 

భూరవివేకము; పంచకోశవివేకము మున్నగు ౧౫ ప్రకరణములలో ఆయావిషయము 

లను ప్రధానముగా గ్రహించి చర్చించి నిర్ణయించియుండుట చేత “-జ దాంతవంచదళిో 

అను నామ మోగృంథమునకు సార్థకనాము మయి ఒవ్వుచున్నది. ఏతబ్ద)ంథక_రయగు 

విద్యారణ్యస్వామి ౧ళ-వ శతాబ్దప్రారంభమునం దవతరించి దాదాపు ఆశతాబ్దము చివరి 

వజకు జీవించి శీ శ్రీశ్ళంగేం జోగద్దురుపీఠమునధిష్టించి బృ్రహాభూయమునందిన "మహనీయ 

పురువుండు. ఇతండు పూర్వాశ్ర, మమునందు మాధవాచార్యుం డను పేరుతో ON 

గాంచెను. మజణీయు సకలళా స్త్ర సారంగ తుం డగుటచేశ “సర్వజ్ఞ స స్స్ మాథవకి” 

సర్వజ్ఞ బిరుదనిరాజితుండయి చేదథామ్యాద్యశేకగ, గ ,౦థరాజముల నొనర్చి 53 

దక్నీ ణహిందూస్థాన మునందు పదునాల్ల వశ తొస్టియందు ఏర్పడిన “విజయనగరసా మ్రాజ్య” 

మిమహసీయునీ మంత్రాలోచనబలమువలనచే జగనద్విఖ్యాతిని గడించెను. ఈ “వేదాంత 

పంచదళి” అను గ్రంభేమునకు విద్యారణ్యశిష్యుండగు రామకృ్ళష్ణృ పండితుని చేత విరచిత 

మయిన సంస్కృత వ్యాఖ్యాన మును వేర్చి ఆం ధ్రటీకాతాత్సర్యవివరణసహితముగ మే 

మిచ్వుడు దీనిని ముద్రించియుస్నారము. ఈ గృంగము శ్రీనిద్యారణ్యవిర చిత మని సర్వ 

సాధారణముగ అందజు తీలంచుచున్నను వ్యాఖ్యాశయగు శీరామకృ ముండును, మణీ 

కొందణును భారతీ తీష్ధండున, విద్యారణ్యుడు శు గలిసీ యా్శంథమును రచించి రని 

తలంచుచున్నారు. పరమేశ్వరుని యన్నుగృవాము సరిగా నున్న యొడల శ్రీనిద్యారణ్య 

కృతములగు అనుభూతి ప్రకాశము వివరిస వ ప్రమేయనంగవాము మున్నగు వేదాంత 

గ్రంథములను అంధ్ర, టీకా శాక్సర్యవివరణములతో త్వరలో ముద్రించి 'పొఠకులకందం 

జేయయగలము. 

తండయార్చేట 

వెన్న పట్టణము ఇట్లు, 
భూ ఇ అ 

14.1984 వావిళ్ల రామస్వామిశా స్తులు ఆండ్ నన్ ఎః 

/ 
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18న గిన జిల కి వి ర్ట 
ఎ లో 

౧౧. 

౧౨. 
౧౨౩. 

౧౦. 

౧౫ 

విషయసూచిక 

ఫస్ ఎ 

త్ర త్త గవిపకవశరణము 

మహాభూతవి పెక ప్రకరణము 

పంచకోశవివేక ప్రకరణము 
Co ళో; | 

దై గ్షతవిసెక ప్రక రణాము 

మహాోవాక వి పెక వ్ర కరణాను 

చిత దీప వ కరణము 
J \/ 

త్ర ) _ఫ్లీదీప వ్ర కరణము 

కరూటస్థ దిషవ్యకరణము 

ఛా ర్థినదీప ప్రకరణము 

, నాటకదీవ వ్ర కరణము 

యోగానంద వ్ర కరణను 

ఆక్షానంద పృకరణము 

అది Ne నంచప్పక్ర రణము 

విద్యానంద వ్ర కరణము 

విషయానంద వ్ర కరణము 

64+ 461 

పుటసంఖ్య, 

99 

205 

285 

లగ 

9992 

645 
639 
771 
789 
879 
981 
992 

|. 1010 



౧౧. 

౧౨ 

౧౨. 

౧౦, 

౧౫. 

విషయసూచిక 

బస్ ఇర 

త త్త (వివేక పృకరణము 

. మహాభూతవివేక ప్రకరణము 

పంచకోశనివేక వ కరణము 

దై ఏతవిసెక ప్రక రణము 

మహావాక్యవి పక వ్ర కదణము 

చిత పవ వ కరణము 
లో 

తృ _ఫ్టిదీష వకరణము 

. కరాటస్థఏప సృకరణము 

థా వ్రైనదివ వ్ర కరణాము 

. నాటకదివ చ కరణము 

యోగానంద పృకరణము 

ఆక్షానంద వ్ర కరణము 

అదై ష్షకానంచ ప్ర కరణము 2 ఇ 

విదానంద ప్రకరణము 

విషయానంద వ్ర కరణము 

పుటసంఖ న్ 

99 
205 
295 
274 
29 
461 
645 
689 
771 
789 
379 
981 
992 

1020 



ఉపోదాతము 
న్ 
లిక 

యః సాకాత్ భువచేశ్వరీం భగవతీమారాధ్య భక్త్యా పున 

_నసస్యాస్పత్కృవయా వరై రనులభం లక్రా మహా న్తం నిధిం, 

సౌవర్షీం విరచయ్య వృష్టిమపీ యః పాదాత్ ప్రజాభ్యో ముదం 
WU 

సోజయం శ్రీ శ్రీశ శిఖండమాళికృషయా జీయాచ్చిరం మాధవః. 

నీ శ్రినిద్యారణ్యమునీంద ప్ర, వణీతంబగు నీవేదాంశవంచదశి యను 

గ్రంథ రాజము ్రీమచ్భంక శాహోర్యకృతమగు నువ దెళసావాసస్పి, యను 

్రంథరత్నమువశే నుముక్షునవులకు. బెన్ని ధియె విజ్ఞానధనమును 

అవిచ్చిన్నముగ నొనంగూర్పుచున్నది. సతద్ద్రంథవిపయ మె ముచ్చ 

టించుటకు ముందు గ గ్రుంథక _రయొక్క_జీనవితమునుగూర్చి ప వ్రస్తావించుట 

వాంఛనీయము కాస్తో యిమహాత్షుని దివ్యుచరి త్రము స గ్రంథస్థముగ 

నున్నటులు కనబడదు, ఎంచ పండితుల నడిగినను చెలేయ దను 

వారలు, తేక, యేవో రెండుమాటలతో సరివె పెట్టువార లే కాని సమక 

ముగం చెలిసినవార యాంధ్ర, దేశమునం గానరారు. బ్రహాశ్రీ మంత్ర, 
లక్షీ నారాయణశా స్త్రీ గారిచే 1895-వ సంవత్సరమున? బకందంినే 
పంచదశీ గ్రంథములో దీపికాపంచ మనెడి ద్వితీయ భో గార నా మున 

_వాయలయిడన వీఠకలోవూ లము సిద శ్రివిద్యారణ సామిజీవిత్త 

యమై కొంత పనావము సపమగాన్ వాన్ సమగృముగను వ్య 

స్థ్వయమునమ ణన 192గ._.వ సంవత్ప్చరములో ని, వ కవన రామన్యామి 

శాస్త్రులు | అండ్ సన వారిచే ముద్రణామైన “జీవను కిక రాసకి యను 

గ్రంథములో NU విద్యారణ్యసామిజీనికేము' అని కొంత నాయం 

బజెను గాని అది యసంపూ_్షిగ నున్నది, తుదకు' నాకత్యంత ప్రియ 

మి త్ర లును కర్షాట్రై/ప్యాణులును వ్రస్తుగము కాశీవురనివాసులు * నగ్గు 

వ, యం. యని, శ్రీకంత తనా స్తీ గారికి (వాయంగా ఆయన నింయికఘు 

ల్ విశేషపరి శ శ్రామమొనర్చి అనేకగ గ్రుంథములనుం4ి కొన్ని విషయ 

ములను (Notes) స్టంస్సీప షం కర్తా! భష షలలో (వానీపంపిరి, దాని 

ననుసరించి ఈ క్రి ందివిషయములను. వ్రాయలలిగితిని, 

[4 

౪ 



విద్యోరణ్యస్వాముజీవితము 

== యక్యకయనానానాాలా-- 

© 
1. జన్య భూమి; 

ఈమహాక్తుని జన్మభూమి కర్షాట దేశమున తుంగభద్రానదీతీరమున (రామాయణ 

కాలమున కిష్కింఛ్రానగర మని ప్రసిద్ధిగాంచిన) “విజయిసురము లేక విజయనగరము. 

2, జననాది కాలను! 

శ్రీశంకరాచార్యు లవారి జననాదికాలమువశే వీరి జననాదికాలముగూడ ఇంత 

వజకు నిదమిత ముని నిశ '౧యింవంబడ లేదు, అయినను గొన్ని తా వము శాననములనుబటి 
థి OE (I 

యిటు నిర యింపవచ్చును. 
యర ళా 

శాలివావానశకము శీ స్తుశకము 

జననము 1267 A.D. 
క్రీ సన్నా ఛసొశ్తచున్వ కారము ౧ 

శ్రీశారదా పీ ఠాధివత్యము. | 125లి 1881 A. ౨. 

సిద్ధి (బ్ర ప్రాక్యము 1808 1886 A. D. 
ప్రారాయురాయము 129 సంవత్సరములు. 

(శ్రీవిద్యా తీరు లును, శ్రీశంకరాచార్యుల గురువులు నగు శ్రీ గ డపూదొ 

చార్వ్యులుచారును, 120 సం|| రములు జీవించిరి. వర్ధమానకాలమందుంగూడ 120, 

180 సంవత్సరములు జీవించిన వారలు గలరు కనుక శ్రీనిద్యారణ్యులు 120 సంచ 

తృరములు జీవించిరా యని శంకింవంబని లేదు.” 

శ్రీ శృం ేరీముళములో ఏరి ఆరాధన ప్రతిసంవత్సరము జ్యేష్ట. శుద్ధ శ్రృయోదశీ 

తిథియందు జరుగుచున్నది. ఈపీళముయొక్క_ జగద్దురు వరంచరనుబట్రి వీరి గురువగు శ్రీ 
విద్యాతీర్థులం (లేక శ్రీనిద్యాశంకరులు 1228 A. D. మొదలు, 1888 A. D. 

పర్యంశము ch ఎం రీపీ రాధిపత్యమును వహించినట్టు కనబడుచున్నది. కావున మాధవా 

వార్యులవారు ఈకాలనుందు ఉఊండిరనుట సంగత మే. 

ఏ, కుటుంబముూ:........ 

“శ్రీమతీ జననీయస్య నుకీ ర్థిరాయణః పీతా 
( రావిఎర్ర 
సాయణక సోమనాథళ్చ మనోబుద్ధినవోదశా, 



vil 

యస్య బోధాయనం స్యూత్యృం శాఖా యస్యచ యాజుష్షీ 

భారద్వాజం యస్య గో శం సర్వజ్ఞ సృహి మాధవః.” 

అని వరాశరస లలి వ్యాఖ్యానపీ పఠికయందు శ్రీమాధవాచార్యులజారు వాసీనక్లోక 
త ముల ననుసరించి, ఈయన తల్లి త్ఫీ శ్ర్రైనుత్కి ళం డ్రి మాయణుండుు సోదరులు సారసణసోము 

నాథులను వారలు, బోథాయననూ త్రము తె త్తిీరీయ యజుశ్ళాఖ, భారద్వాజస 
గోత్రము అని స్పష్టమగుచున్నది. ౪ 

ఈయనకు బూర్వా శృమమందు మాధవుడు, మాధవార్యుండు, మాధవా 
మూత్య్యుండు, మాధవాణార్యు(డు ననెడినావుము లా-ప్పా రను, సన్నా వెత, మస్వీకా 

రమున “విద్యారణ్యస్వామి” యనంబడె నని కొందఆ మతము. 

4 3 థ్రై_క వావస్ట, పనయనాడి సంస్కా_రములు:. 

తండ్రి మాయణుం డీయనకో మాధవు6ం డని నామకరణం బొనర్చి, “సర్వజ్ఞ 

మి వనెడి 1 వండితునియొద్ధ విద్యాభ్యాసమునశె యొప్పగించెను, మాధచాచార్యులు 
చేధన నడ అత్యల్పశాలములోని నాలుగు వేదములును సకలశాస్తృములను; 
ఇతర విద్యలను సర్వజ్ఞ గురువునొద్ద నభ్యసించెను. ff 

“పాంరంగతం సకలదర్శనసాగ రాణా 

మాత్తోపకారచరితార్టి త సర్వలోకక్, 
సీ శ్రీ కార్లహణితనయం నిఖలాగమజ ౦ 

గ Cy జ్ర 
జడ అ 39 సర్వజ్ఞ విన్లం గురుమున్వహమాశ శ యుపహామ్, 

ఓ9ని (శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి తనచే రచియింవంబడిన 'సర్వదర్శనసంగృవా” మను గ్రంథ 

మున వక్కొణింవెను. కనుక సర్వజ్ఞ వివ వీయనకుం బూర్వాశ్ర్యమమందు విద్యాగురువు. = 
గ్ా బం 

౧, నివాహాము:.____ 
(పటలం కో ాజలోతో 

జ న్ ఎక అవన మాధవాార్యులం ఏిద్యాభ్యాసకాలమంతయు బ్ర, వ్యాచర్యవ్రతినిష్టతో వేద 

శాస్రైది సకలవిద్యల నభ్యసిం చిన మి౭ద గుర్వాజ్ఞ ౦గొని స్వస్థలమునకుం జనెనుం 

క్ దంగ సుల కోరిక్షప్ప భ "కారము గృహాస్థా శ, శమ స్వీీకారమున “కంగీకరిం చినవాండై, 
ఉల 

బాడారి” లేక “బాదామి యసెడి ప్రస్తుత నామముగల '“వాతాపీపురము న కధీశుండగు 

జా క గు 'వీతివో, తి” యను వ్య భుక్య రాజునకు మంత్కియగు వీతివోో, తుని (మ్రీయనందనయ త్ర, యను 

కన్యారత్నమును పరిజయమాయొను, అప్పటికి యాయన వయస్సు త0-50 సంవత్స 
/ 



రములైనను బ,వాచర్య నిష్టాగరిష్టుండు గనుక 2థీ సంవశ్సరముల బాలునీవలె నుండే 
నని వాడుక. 

6. కపశ్చర్య' 

మాభవాచార్యులం సహాంపియందు భువ నేశ్వరీ "'దేవతాలయములో గాయ త్రీ 

మంత్రోపాసనము చేయుచు లల్వీప్రా శ్రీశై చిరకాలము ఘోరతపస్సు చేసెను. ఎంత 

కాలము తవస్సానరించినను లక్షీ ప్రసన్ను శాలు కాకపోవుటచే తీ వతవస్సు చేసెద నని 

దీత్షవహించి మూండుమానములు వరివక్వఫలములను దినుచు ఆజుమాసములం జలపానము 

మాక్రమే చేయుచు ఒక వత్సరము వాయుభత్షణముచెసియు పిముట నాలు గేండ్డు 

నిరాహారియయ్యును కన దారిద్యమహాంబుధిని లత్నీ వదపంకజ నాకాసహాయమున 

దాంటవలె నణెడి సంకల్పముతో అత్యంతభ క్టితో తీవ తవంబు స'ల్పెను. \పంకజాసన 

సంళుష్పచి త్రయె నిజరూపమున దర్శన మిచ్చెను, అవ్వడు మాధవాణార్యులం శరీరము 
Ol 

గగుర్పొడువ ఆనందభావ్నవూరిశలోశనుండై వినయ భయభ క్తలతో నాలత్నీ దేవిని 
అనేకవిధముంల( బ్రన్తుతించెను. వద్దాలయ మందసి తముఖారవిందయె మృదునుధుర 

వచనముల “కీయ! విబుధాగ్యగణ్యా ! నీ తవన్సునకో మెచ్చితిగే కాని నీనునోరశ 

మీజన మున సీద్ధింపదు. “వరజన్న మందు సిద్ధించును. అనెను. మాధవాచార్యు లావలు 

కలను విని బద్ధాంజలియై యి ట్లనెను, క! లీ! యత్యా శృమస్వీ కారను వరజన్న మగు నని 

శ్రుతిన్మ ఎతిపురాణాదులు ఘోషించుచున్నవి. యతికి ఆత్మ విజ్ఞాన మే వరమధనము, 

కావున నేను యత్యాశుమమును స్వీకరించి; శృంగగిరిపురమున నివసించుచు, శిష్య 
వర్ణముతో ఆధ్యాత విద్య నభ్యసించెదను.” లతీ దర్శన ప్రభావమున కణభంగురమగు 
ధనమునందు ఆశిమానముతొలంగిి యిట్లు వైరాగ్యము గలిగి అధ్యాత్మ విష్యాస క్షం 

డగు మాధవాచార్యునింగార్చి లక్షీ యి ట్లానతిచ్చెను. “ఓవిదాష్టంసుండా! ముల్లోో 

కములందును (ప్రజలు ఐళ్వర్య కాము లై అనన్యభ డితో నన్నుం గొలుచుచుందురు. 

లశ్రీ ప్ర సన్న త గలవారశేకదా ధశ్వులు, నాకొజతె యింత యుగ తవం బొనర్చి 

యిప్పుడు ధనమువలద'నెదవేల? నావరమ మోఫుము. నీవు సన్నా్యాసాశృమము స్వీకరించి 
నను నీ తహాఫలముగ యశక్యా శ నుమందే సీక సక్షలై శ్వర్యముల నొనంసాశ్చెదను.” 
పదాలయయొక్క. సుథామధుర వచనములను విని, “జననీ ! సరో వకారార్భ మై్యేప్రయళ్న 
ఫూర్వకముగ సీపదసరోజముల నెపుడు ఛ్యానింతునో యపుడుమ్మాత మే నాక ధనము. 

నొసంగుము” అనెను. ఈవచనమును విని లక్షీ మోదమొంది “వత్సా! నీవు ఎపుడు, 

ఏీచేశమందు నన్ను ఛ్యానింతువో యపుడు ఆచేశమందంతటను నువర్ణవృష్షి గురిషించె 

దను, ఈ నావచనము సత్యము, సిక శాళస్ర శమ్యాతి కలుగును.” అని యాశీర్వదించి అంత 

J 



AX 

గ్థౌనమం బెను. అంతట మాధచాణార్యులు నిజర్సోహమునక బోయి మాతాపీతరుల 

యనుజ్ఞ ౦గొని, శ ఎంగ గిరిపురమునకుం జెనెనుం 

7. సన్నా్వాసాశ 'శృమస్వీ కారము - పఠాధిప పత్వము:--- 

ఆకాలమందు (శా. శ, 1258. శ్రీశ 1881 A.D) శ్రీవిద్యా తీద్ధలవారు 

శ్రీ శృంగేరీ పీశాధిపత్య మును వహిం చియుండిరి. మాధభవాచార్యు లాయతిసార్వ భౌముని 

వలన సన్న్యాసాళ మమును స్వీకరించి, “విద్యారణ్యస్యావి” యను ఆ శనునామముం 

డసి ప్రజోత్న త్తిసంవత్సర (1881 A.D.) శా్రికశుక్లస సప్తమీ శుభదినమున 

న్ఫీశ్గ ప్రళ్ళం వీశాధివక్యమను వహించెను. అంశేనుండి మాధవాచార్యులు “శ్రీ జగద్దురు 

పహ్యారణ్యస్వామి” యని జగత్స ఖ్యాతం గచను. ( శ్రీవిద్యా లీర్టులవానక విద్యా 

శంకరులని నామాంతరము గలదు 

వ విజయనగర (విద్వానగరు ప్రతి పతిస్ట:-- 

1886 A.D. సంవత్సరమున ఇల్లా రిజిల్లాలో తుంగభద్రానదీతీరమున ఛశ్రీవిదూ 

పాతస్వామివారిమే కమందు విజయనగర మని చృఖ్యా తినొందిన విద్యానగరమును 

నిర్మి ంచి దానికి శ్రీనిద్యారణ్యస్వామి న్ద ంకుస్లాపన మొనరించెను. ఆవిజయనగ రసా, మ్రాజ్య 

మునకు బుక్క_భూ-పాలుని పట్టాభిషేక మొనశ్చెను. ఆబుక్క_రాయల కోరికపై క్రీ 

విరూ పక తే త్ర మునకును అచటి క్రీచ్చక్షమునకును శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి అధివళ్య 

మును వహించెను. ఈ క్రీచ్చక్కయం త్రము విద్యారణ్య స్వామిచేశనే ప్రతిష్టింపుబడెను, 

మహా త్రరమైన యిోయం శతృమునకు ఇనిమిదిదిశలను నెనిమిది ననుంగులును ఎనిమిది 

సర్పములంను చిత్రింవ బడెను. ౪ 

శ్రీచక్రృమునున్ను విజయనగ రమునున్ను త్రత్యించు ముహూ_ర్దమందు అవ 

శకునమగుటచేత ఆవట్టణమునకను శ్రీచకృమునకును భవిష్య త్కాలమున ననర్థము 

వాటిల్లు నని క్రీవిద్యారణ్యాస్వామి తలంశెను. ఆయనవే రచియింపంబడిన “కాలజాని 

'మచెడి గ్రంథములో సీఛవిష్యదన ర్థములం నక్కాణింపయుడినవి. ౮ 

ఈవిద్యానగర (విజయనగర రాజ్యమును బరి పాలించిన భూపతులకును వారల 

నంతతి రాకొమరులకును (శీవిద్యారణ్యులు రమారమి నీబదిసంవళ్స్ళరములం ప్రధాన 

మం శత్రీగా నుండి రాజ్య సమును స సమర్ధతతో 6 బరిపాలించుచు, వి శేహాభివృద్ధికిం చెచ్చిరి. 

ఆకారమందు విజయనగరముయొక్క- వె భివాలెిశయము దిగ ంతవిష్ల్యా తిం గాంచి 

యుండుటచేత విచేశీయు లేకు లీవట్ట ణమును జూడవచ్చి దాని విభవాతిశయముల 

ననేకవిధముల గృంథరూషమున పర్టించిరి. / 



రే సువర వృష్టిగురివీంచుట:___ 
ర్ం oe) 

శా 

| ఒకానొకకాలమందు విజయనగ రసంస్థానమున ధనము శూన్యమయ్యెను. పజ 

గ జో లును మిగుల దారి ద్యుము చేం చొక్కుచుండిరి. అవ్వడు రాజు (శీవివ్యారణ్యము : 

సీశ్వరునితో నీదురవస్థకు విన్న వింపగా, పూర్వము లశ్రీ'ేవి శన కొసంగిన వరమును 

జ ప్పియందుంచుకొని, రాజుతో “రాజా! శ్రీగాయ క్రీ, జేవినిం చ్యారించి నువర్త వర్త 
జ్ లో యి రం యె 

మును గురిపించెదను. నీ ,ప,జల నృహావరణమునందును వారల పొలములలోను గురిసిన Ww 
సువర్థము ప్రజలదే. సీకోటయావరణములోను  బాటలలోను గయాళుభూములలోను 

పర్షించు నువర్గము సియది,. ఇందున కంగీశరింతు వేని నువర్ష వృషికురియును” అనెను. 
రి న] టి 

రాజు సంతోషముతో నంగీకరించెను. అంతట విద్యారణర్యలు గాయ, త్రీ దేవిని ఒక 

'ముహూ రకాలము స్వర్గ వృష్షిం గురిపించం బారింసగా నపారవముగు నువచ ము వరి ౦చెను. 
| గ 53 అలు ఆంధ రం యం 
దానివలన బృధీషశున కును (బృజలకును నపారమగుధనము లభించెను. ౪ 

10. శ్రివిద్యారణ్యసాషమికి  బహూరతస్సు సమా వేశముగుటః 

ఒకానొకకాలమందు శ్రీవిద్యారణ్యులు శిష్యులతో ను ల్తరజే శమునక ల “బోవు 

చుండ చారిలో నొక యశ్వక్థవృ త ముమోంద నివసించుచుుడిన బ ద్రవారక్షన్సు శ్రీ నీ విచా ని 

రణ్యునింజూచి, “నిలువుము, కదలకుము. నీవు నా ప్రశ్నములకు తృ్టికరముగ నుత్తరము 

లొసంగుదువేని నీకు చేరు స్వాధీనుండ నయ్యొద- లేజేని నీ ఏవృతమునందు నాతోడ 

నివసీంపన లెనుపై అని వ్ర త్రి జ్ఞ చేసెను.విద్యారణ్యులు బ్ బ్రృహ్మరతన్ను అడిగిన ప (ప్రశ్వ్నము లన్ని 

టికి కషి వికరముగ ను ఏ శరము లొసనంగికు. అపుడు బ్రహ్మరతస్సు శెట్లుళుండి దిగివచ్చి 

విద్యారణ్యుల పాదములకు సాష్టాంగనమస్క్మా_రముచేసెకు, అంతట ఆయిన రతున్ఫు 

నావాహనమువేసి యొక సంపుటమం దుంచి తనతోం గొనిపోయి. శృంోరీపీఠమునొద్ద 

నొక శిలావి గ వామును స్థాపించి దానియందు (బృవారతన్నును ఆవాహనముచేసీ 'చానికి 

నిత్యనై వేద్యాదులు జరుగుటకు తేగిన స్థిరవసతి నేర్ప ణి చెను. ఆశిలావి గ వాము ఇప్పటికిని. 

గలదు. శృంగేరీపీఠాధివతు లగు చే జగద్దురువునశై నను 'వేదశా స్రాదులలో ఇట్టి నంచే 

వాముకలిగినను ఆ ద్రవారతన్సు స్టష్న మందు గనంబడీ సంశయము నివారణ వేయునంట. 

శ్రీవిద్యారణకసామికి బృహరత్నస్సు. _వెప్పిన పూర్వవృత్తా ౧ఫము; యు 

ఫీ శ్రీరామచం ద్రుడు త్రేతాయుగమున రావణాసురుని వధిం చినకారణమున నశ 
అద జర ~ wD నికి బ్రప్తాహళ్యాదోమము ఫఘటింవెను, తద్దో పపరిహారార్థము కౌలపురుషదానము జేయ 

వలెనని శ్రీరాముని కులగురువను వసీష్థముని యాన తిచ్చెను, అట్రైళ కొలపురుషవిగ్యవా 

జ జ శా వయా స రొ మును స్వర్ద ముతోంజేయించి చాని ప్రత్మిగృహము చెయుట కేక విస్తో శ్రముల రప్పీం చిరి* 

/ 



¥i 

దోనమును గి హీంచుట శెవ్వరును సావాసింపశై రి. నే వూర్యజన మున శృంగ 

భట్తను వ్రాహ్నసుండను. “వేదములను నమ న్హశాస్తములను సంపూర్ణ ముగ నభ్యసించి 

నాండను, శ్రీరామచం ద్రు,ండు నన్నుం జూచి యాకాలపురుషదొనమును ల్స్ 

9 9 అ న్ నుని 'పోశ్సహింభెను. దానమును (గృహించితిని, దాన ప్రృతిగ్యృహానంఠతరము ఛారవిడిచిన 

న | > న రవి తత్ క్షణమే (శ్రీరామచం ద్రు పండు గుర్వాజ్ఞూ ప్రకారము వెనుముగమువేసి సభనుండి 

' అ అద జ అడ స్ వెడలెను. అందువలన ' నే నిట్లు బృహ్మరత్న్సునై తిని. ప్రత్మిగృహానంతరము "నేను 

ఫీ రాముని మోముం జూ-చియుంటినేని నా కీరాతసత్వము కలుగకుండెడిది. ఇది 
(UU | 

నా పురాక్ళతకర ఫలము. ౪ గ 

గ హింపు 

1]. శివిద్యాతీర్థుల వారి ప్రై చైకై కము 
స్టీల్ 

శ్రీవిద్యా తీర్గులు (శీ శ్రివిచ్యాశంకరస్వామి) లంబి కాయోగ సీ ద్ధుండు. 1888 

A.D. సంవశ్చరములో శా _్రీకశుద్ధస ప్త్రమినాండు లంబిశాయోననిస్టుడై. క తనను సమాధి 

యందు నజ్వునిగాం గప్పి వేయు. డనియు పదిరెండు వత్సరములవజకు సమాధిని చెలువ 

రాదనియు శిష్యుల కాజ్ఞానింప పొర లట్లొనర్సిరి. కాని, మూ డేండ్లశరు చాత కొందు 

శిమ్యులం సమాధిని తెఅళ్ళేచూడంా తీధ్ధ లవారిశరీరమందు కొంతమార్పు కలుగుటం 

జూచి వారి అజ్ఞోల్లంభునవలన చేమి ప్రమాదము భుటించునో యను భయముతో సమా 

ధిద్వారము చెప్పటియట్ల గప్పి వేసిరి. ఆనాటి రా, త్రి తీర్ధలచారు శ్రీ విద్యారణ్య స్వామి 
కిని మణికొొంద (లి శిష్యులకును స్వప్నమందు ననపుడి తమ యాజ్ఞ నుల్హ్ల ంఘీంచి సమా 

ధిని తెజవంగసాడ దనియు విజయనగరపురాధిశుని సహాయముంగోొని న సమాధి పెని నొక 

ఆలయమును గట్రించవ లె ననియు నాక్ఞాపిం చిరి. నీ శ్రీనిద్యారణ్య స్వామి వారియాజ్ఞాను 

సారముగ తీర్గులనారి సమాధిపై “శ్రీ విద్యాశంకరమందిరి మను సేరిడి యొక దివ్య 

మందిరమును నిర్మించిరి. ఇప్పటికిని శీ తీళ్గులవారు సమాధియందు సజీవులై యోగనిస్ట 

నున్నా రని వాడుక. ఆయాలయము అయిదువందల సంవత్సరముల క్రిందట గట్టంబడిన 

దయ్యును ఇప్పటికిని నూతనముగ నిర్మింపంబడినచానివలె గనంబడును. 

ఆ యాలయముయొుక్క్ల ముఖమండ పము చుట్టును పదిరెండు జాతి స్తంభములం 

గలవు. ఆ స్తంభములు శాస్త్ర పద్ధతుల ననుసరించి "మేషాది వండ్ర,ండురానులలో నొక్కొాక 

స్తంభ "వమొక్కొక శాశియుక నామమును వహించియున్నవి. సూర్మ్యుండు వండ్రైండు 

మాసములలో నొకొ_క్క-మాసమం దొకొ్కొ_క్కరాళియందుం బి చేశించు ననుట లోక 

విదిత మే. ఈమండవవిశేషమునగల అద్భుతము వీమనంగా, ఆయామాసములలో సూర్యు 

"డేయీరాశియందుం ద్ర వేశించియుండునో యాయారాళియొక్క. పీరుగల స్తంభము 

ఇ 



xii 

మాందనే సూర్యకిరణములు ప్రసరించునుగాని యితర _స్తంఛములమోద6 | బ్రనరింపవు, 

ఇదియే ఆశ్యద్భుతమును దురవగావామును. ఈయద్భుతమును గనుటకే యనేకులగు 

పాశ్చాత్యులును (BUuropeans5) ఇంజసీయన్థును నీమందిరమును నిప్పటికిని జూచి 

పోచ్చచుందురు. 

1. శృంగరియందు శారదా ప త్రి 
అకటా పక. నాటు

ట గ సాలె 
భలం త కక పటన 

శ్రీ ఆదిశంక రాచార్యులవారు శాక రచేశమునుండి శారదామూ రిని శృంగీరీ 

షో జ్ (3 న య td 

మరఠమునకు గొని తెచ్చినవ్వుడు చందనవిగృహముకుగాయ బ్రతిష్టించిరి. శ్రీనిద్యారణ్య 

స్వామి శృంగేరీపీఠాధిపత్యమును వహించినసీమట వంచలోహములతో శారదావిగ్యహ 

మును నిర్మించి ప్రతిష్టించి కుంభాభిషేక మొనరించిరి. ఆ శారదాంచావిగ వామే రు యిపు 

డర్చింపబడు చున ది ఖో 

నీ శ్రీనిద్యారణ్యస్వామి తేన కీ థాధిపత్య-కాలములో శృం గేరీవిరూ పాశ మఠములలో 

ముఖ్యమగు ప్ర, పృతికాగితముమోందను మఠములకుంజెందిన స్మా శృలం మున్నగు సామానుల 

మోందను “ శ్రీ 9 విద్యాశంకర” అనెడి తమ గురువూూరిపేరుగల ము ద్రగు వేయుటకు 

చేర్చాటువేనెను. ఆముద యే యిపుడును నుపయోగింవబడుచున్నది. స 

శ్రీవిద్యా రణ్యస్వామి తమ తల్లి గారి ప్రీతికొణకు కొన్నిభూములను ఈనాము 

లుగా నొసంగాను. 'కచరి యను వఫవూర్వనామముగల శ్రానుమును “మాధవపురి మని 

కోరా అ జ్య చో ఖ్ 
తనెపిర అగ హారము బ్రావ్యాణుల కొసంగెను. తుంగభద్రానదియొక్క యొక భాగ 

మునకు “మాధవతీర్థ” మని “పేరిడెను. శృం ేరీమఠము*గోని శ్రీ శంకరభగవ 

త్వాదులవారి శిలావి గ వాము శ్రీనిభ్యారణ్యస్వామి చేతే నిర్మింపబడినది, మజశీయు 

శృం శేరీవిరూపాత్పై క్రీభ్రములలో నిపుడు ఉఊవయోగములోనున్న బిరుదులు నిబువగల 

భూషణములంను శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి వేళనే నంపాదించంబడినవి, వీరిగురువగు శ్రీ విణ్యా 

తీర్గలవారియొక్కయు శ్రీ శ్రీని లారణ్యన్వాముయొక్కల ౫ ప్రఖ్యాతి భారలే చేశమం 

దరేతటను వ్యాపించియున్న ది. 

శ్రీనిద్యారణ్య స్వామి విజయనగరసా మాజ్య మునకు అమాత్యమా తు ,డయ్యును 

శోజ్యతంత్రమందు సార్ష్వ'భౌమాధి కారము గలిగియుండెకు, ఇం డియాబేశపు సార్వఫొము 

లలో చెవ్బరును రాజ్యపరిపొల నాసామర్ధ్యమందును బుద్ధికాశలమందుకు విజ్యారణ్య 

స్వామికి సరికారు. ఈమహాత్తుండు “కర్తాటక సింహాసనస్ట్థావన చార్యులు” అసనెజి బిరుదు 

వహించెను. ఆధ్యాతీకజ్జ కబానమందును 'రాజకీయవ్యా పారమందును మేథాశ_కియందును 

సకల కలాకౌశలమందున సీయన అద్వితీయుండు. 

[ 
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18. నీ (శవిదడ్యారణ్యన్యామి నిర్యాణను:.._ 

ఇట్లు దిగంతవిఖ్యాతింగాంచి 1886 A. D. సంవత్చరమున జ్యేష్ట శుద్ధ 

తృయోదశీ సోమచారమున వంపాత్నే త్రమందు శ్రీవిరూపా కేశ్వరసన్నిధియందు శ్రీ క్ర 

విహ్యారణ్యస్యాములు yy హాక్యమును సంద. పన్. నిర్యాణానంతరము మిక్క-రాయల 

పుత్రు,ండు చెండవ హరివారరాయలు నాలుగు వృత్తులు "దె వములకును, తొోొంబదియాటు 

బాహా హాణులకును మాన్యములుగ నొసంగి తమ కులగురువగు శ్రీనిద్యారణ్య 

స్వామి గౌరవార్థము విద్యారణ్యపుర మనెడి అగ హారమును నిర్మి ంచెను. ఆయన 

హార మిప్పటికిని శృం రికి దవ్నీణముందు6 గలదు. Ya 

వృత్తులు | చా 

శ్రీనిద్యారణ్యు లగురువులు (శీవిద్యాతీర్ణులు శ్రీ శీ భార రతీ కృష్ణతీధ్ధలు క్రీ థీ శంకరా 

నందులు, శీకంత నాథులు అనువారలం అన్ని కొంద అందురు. వాంపియందుం గల 

శ్రీవిరూపా శేశ్వరాలయము 'వెనుకతట్టున నొక మందిరము కలదు. అందు రెండడుగుల 

యెత్తుగల శ్రీవిద్యారణ్యస్వామివారి శిలావ్యిగృవాము. కూర్చుండి కుడిచేతితో తత్త్వ 
భోధడేయుచున్న టు గలదు. ఇ 

Sp) 

మహారణ్యమువంటి "వేద వేదాంగ తర్క_ వ్యాకరణ మామాంసా జో తిపాది 

సమ స్తవిద్యలయందును పారంగతుం డగుట'చేత “విద్యారణ్యు” లశెడినామ మిమ్మహాత్తు 

నకు సార్ధకమయ్యును. ఈనమహాత్తుడు రచియించిన గృంథములు 1800 లకు పైగా 
నుండు నని కింవదంతి, వానిలో ముఖ్య మైనవి: 

౧. వేదభాష పము ఇందు నాలుగువేదములకు సంహిత, (బావాణము (ఆరణ్యక 
see చ 

భాగముల కన్ని టికి సమ గృనయిన వ్యాఖ్యానము గలదు. దీనికి “మాధవీయ వేదార్థ 

(ప్రకాశ యని నామాంతరము. 

౨. ఆధీకరణరతళ్నమాల:---ఇందు 192 అధికరణములతో ఉత్తర మిమాంసకు 
న. 

వ్యాఖ్యయు టీకయుం గలవు. (ఇది విద్యారణ్యకృతము "కా దని కొంద అందురు.) 

3. సర్వదర్శనసం గ హాము: సేదాంతవిషయము, (ఇదియు జబైయట్లే 

౪. అనుభూత్మిప కాళిక: 800 శ్లోకములు గలిగి చ్వాదకో పనిషత్తులయొక్క. 

సారాంశము గలది. 

౫. ,బ హాగీతః:. ఇందు శ్రే శంకర మధ్వ రామానుజ సిద్ధాంతములం చర్చించ 

బడి, అదై వశము. స్థాపింపంబడినది. దీనికి “ప్రకాశిక యను టీకయుం గలదు, (ఇది 

చేటోొకరిచేం జేయంబడిన దనువాదము కలదు.) 
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౬, శ్రీ చేదాంతవంచదళి:---((క్రింది వివరణమును జూడుయడు .) 

౭. జీవన్లు క్టివివేకము: ఇందు సన్నా ్యసాశ్రమవిధులం వ్య క్రీకరించయుడినవి, 

౮ దృగ్గ శ, స్టనివేక టీక: శ్రీ శంకరభగవత్పాదుల వారి దృగ్ద థ్ స్టవ్ వేక మను 

(గృంథమునకు టీక. 

౯. అపరోమానుభూతి, టీక: కీ శంక కరాచార్య ప్రణీకం బగు అపరోతాను 
భూతి యను |గృంథమునకు టీక. 

౧౦. ఛాతువృశ్తి 2500 క్లోకములతో క్రియాపదములయొక్క_ 2200 
మూలథాతువులకు వివరణము. _/ 

౧౧ కాలమాధవీయము:---ధర శాస్త్రము, 

౧౨. శక ప్రశ్నకల్పలతిక: 1000 శ్లోకములతో 100 ప్రశ్నముల కుత్తర 
ములుగ పంచద్రావిడ, వంచ గడ  బాహణశాఖలవిషయయమె వివరించంబడినది. 

౧౨. వరాశరమాధవీయము:వరాశరన తికి వ్యాఖ్యానము. 
౧౮. జైమినీ న్యాయమాలావి స్తరము జై మినీయ  ఫూర్వ మీమాంసా 

వ్యాఖ్యానము. 

౧౫ ఆచారమాధవను: బాహణా చారవి ధులు, 

౧౭. విద్యారణ్య కాలజ్ఞానము: భవిష్య ద్విషయములను చెల్బు జ్యోతిషము. 

౧రొ శంకరదిగ్వి జయము ఆదిశంకరాచార్య చరిత, — 16 అధ్యాయములు 

గలది. (ఇది విద్యారణ్య కృత మా యను శంక కలదు) 

౧౯ వెదాంతాశీర్వాదముః బ్ర హ్మోకీర్వా దవద్ధలి, 

మణియు వివరణ,ప ట్ర, మేయసం గ్రహము మున్నగు నశేకగ గ్రంథములు గలవు. 

మహామ్షదీయులదండయా శ్రలు జరగుకాలమున సీమహాత్తుని గ గంధములు దుర్తార్లులగు 

శురువూలకుం జక్క నన్ఫోతిచే కొన్ని గ, గ,౦థములు వర్వతగుపొలందును, కొన్ని భూమి 

లోవలను భద్ర పలుపంబడినవి. వానిలో నగ గ్రంథములు 70.80 సంవత్సరముల 

క్రిందట పై -ఇకేదీయరుడినవి అని చెప్పుదురు. 

శ్రీ వేదాంఠతవంచదళి యను నీ గృంథమును మూండుఖండములుగ భాగింఛి, వర 

మాత త్ర యెక్క. V 
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నల్ స్వరూపమును విచేకపంచకమందును 

విల్ స్వరూపమును దీవవం చకమునందును 

అనందన్వరూపమును ఆనందపంచకమునందును 

పదియేను (ప్రకరణములుగ అతిన్ఫుటముగ వివరించి గ్రంథనామమును సార్థకము చేసిరి. 

శ్రీనిద్యారణ్యులు పంచదశీ మంత్ర పాసకు లనియు, అందుచే మంత్ర బీజములం 

వదునేనింటికి వదునేను ప్రక్రరణములను గల్పించి పరబ, హముయొక్క_ సచ్చిదానంద 

స్వరూపమును వ్వ క్షీకరించి రనియు౭ గొందట యభిప్రాయము. ఆ 

ఈగృంథము శ్రీనిద్యారణ్య ప్రణీత మని ేరొందినను ఇందలి మొదటి ఆటు 

ప్రకరణములు మాత్రమె. విద్యారణ్య ప్రణీతము లనియు, మిగత తొమ్మిది ప్రకరణము 
గ 

లును పీరిగురు వగు శ్రీ భారతీ తీర్ధులచే రచియింపంబడె ననియు తోంచెడిని. ఆ 

వృర్తిప్రభాొకర మనెడి గ్రంథములో నీవంచదళి మొదటి వది ప్రకరణములు శ్రీ, 

విద్యారణర్యల వతను, మిగత ఐదు ప్రశరణములం శ్రీభొరతీ కృష్ణ తీర్థుల చేతను రచిముంపం 

బడె నని చెప్పబడినది. ౪ 

వీది యె ట్టున్నను సిచంచదళి ప్ర ల్యేకము శీ విద్యారణ్యులవేశ రచియింవంబడ 

లే వనుట నిర్వివాటెంశ మనవచ్చును. ఎ 

ఈ పంచదశీ గ ౦గమునకు సమ గృ ముగ సంస్కృత వ్యాఖ్యానము శ్రీరామకృష్ణ 

వంజితునివే రచియింవంబడినది. ఈ రామకృష్ణకవి గొప్ప సంస్కృత వంఢితుఃడు, 
ond 99 జ పేచాంతపీరభూమి” యను గ్రంథమును ర-చచియించిన ధర రాజాధ్వర్యుని పుత్ర 

రత్నము, ఈయన 'వేదాంచవరిభామకుం గూడ వ్యాఖ్యానమును వ్రాసెను, ఈచవ్య్యాఖ్యూ 

నములందు పృతి పృకరణాంళమున “ఇతి శ్రీముక్సరమవాంస పరి వాజకాచార్య శ్రీ 

భారతీ తీర్ల విస్నారణ్య మునివర్య కింక -రేణ శ్రీరామకృష్ణాఖ్యేన విదుషా విరచితే” అని 

(వాయంబడియుండు ట చేశ, నీరామక్ళష్యపండితుండు శ్రీభారతీ తీర్థులకును శ్రీవిద్యా 

రణ్బాసాషమికిని శ్ష్యుం డనియు, వార లిరువురికాలమందు నున్న వాండనియు స్పష్రమగు 

చున్నది. "జే 

ఇదివలిలాో ముద్ర,ణమైన పంచదశీ ప్రతులందు ఆంధ్రటీకాళతాత్సర్యములలగేని 

లోపము లీప్రతియందు సవరణ చేయ(బడుటయే"కాక కొన్ని వివరణములుకూడ నిందు 

జేర్ప(బడినవి. మోకాసక్తు లగు వారలలో మంచాధికారులకు సయితము స్మీగృంథము 

సుబోధముగ నున్నది. ముముశువు లీగ్ళంథమును సమ్మగ్యముగం జదివి సారూ్యూవాకు 

ఖల 



xvi 

లనదురేని వారలు అవిద్యాంధకార వినిర్ము కలె మాత్సా 'చ్రూజ్యమును జా అగొనుటకు 

సందియము లేదు, 

కీ. శే! బృవ్మాశ్సీ వావిళ్ల రామస్యామిశాస్తు లవారికిం బుత్త్ర రత్నమగు శ్రీ 

వావిళ్ల వేంకటేశ్వరశా స్త్రిగారు వ్యయ, ప్రయాసములకు వెళుదీయక నచేకాము ద్రిత 

గ్రంథములను ముద్రించి అంధ్రలోకమునకు మవహూోవకార మొనర్పుచున్నారు. 

ఆంధ్రమహాశయు. లెల్లరు సీరియుద్యమమునకుం దోడ్పడుట యుచితము. (శ్రీవావిళ్ల 

వేంకటేశ షరశా స్త్రీ గారికీ ర్తి ఆచంద్రార్క-స్థాయిగ పర్థిల్ణుంగాక ! 

-ఫీరూరుపేట ఇట్లు: 
తూర్పుగా ద్రావరిజిల్లా, | సుజన వి చేయుడు, 

18-6-1934 కామర్గి వేంకటసుబ్బయ స్ట్" 



త త్త్వవివెక ప్రకరణము 

అవతారిక. విద్యారణ్యస్వామి ఆతిగంఫీర మగు "వేదాంతశా స్త్ర తాత్పర్యము 

సర్వసామాన్యముగ బోధయగుటవ్షై పంచదశి యను ీర నొక గ్రంథమును నిర్మింపం 

దలంచి శిష్లాచారానుసారముగం దొలుదొల్ల మంగళా చరణమును గావింపుచు 

ననుబంధచతుష్టయమును సూచింపుచున్నా(డు. గురువులకును 'దేవతలకును (పృత్యత 

ముగ ఫూజానమస్కారాదుల నావరించుటయు నుంగళాచరణ "మైనను శిష్యులకు 

నీవిషయము (గ్రంథము నారంభింవ( బోవునప్వుడు గురు బేవతానమస్కారముల నాచ 

రింపవలయు నను విషయము) 'తెలియుటకైై. దానిని గృంథారంభమున న్లోకముచే వివ 

రింపుచు న్నా (డు! 

న్లో, నమః శీ శజ్య_రానందగుకుపొదాంబుజన నే, 
గు 9 - 

నవి అలో జల స జస ఉద్య ఆర్త క క్ు 1 

స లాసమహా మోహ గ్రాహ గాని క ర రె 

న్యా ఖ్యా నమ్ 

నత్వా శ్రీ ఫారతీ తీర్థవి ద్యారణ్యమునీశ్వ ర; 

ప్రశ్య క్తత్వవి వేకస్య (క్రియలే పదదీపీకా. 

ప్రారీప్సితస్య గృథస్యావిఘ్నేన పరిసమాప్తి ప్రచయగమశాభ్యాం శిహైచార 
ఆం 

పరిస్రా ప్తమిష్ట దేవతాగురుననుస్కా_రలతణం మంగళాచరణం స్వేనానుష్టితం శిష్య 

'నేదాంథఛలా ). 



2 శ వేదాంతపంచడ 3 y వ్రథమ ప్రకరణము 

శికూర్ధం క్లోశేనోపనిబధ్నాలి. అర్ధాద్విషయప్రయోజునే చ సూచయతి నమఇతి. శం 
సుఖం శరోలీతి శంకరః సకలజగదానందకర। పరమా తోవషహ్యేవానందయాతీతి 

శులేః, ఆనందః నిరతిశయ పే ,మాస్పద తేన పరమానందరూపః ప్రత్యగాత్తా, శంకర 

శ్చాసావానందశ్చేతి శంకరానందః ప్రత్యగఖిన్నః పరమాత్మా. సనీవ గురుః పరిపక్వ్యమలా 

యే తాకా ప్ర తిబం ధక పాపో తాదన పీొతుళ క్రిపాలేన మయూజయతి వరే తత్వ 

స వీతయాచార్యమూ ర్తి ఇత్యాగమాల్ . శ్రీ మాంశ్చాసౌ శంకరానందగురు శ్చేతి 

గంధద్విప ఇత్యాదివత్సమాసః, అనేన శ్రీ గురోరణిమా'ె చ్యెశ్వుర్యసంపన్న త్వం సూచితం, 

యద్వా క్రియా భూశ్యా శం కరోతి శీ శంకరః శోరాతే న్టాశుః వరాయణో 

మితి శు, శ అనేన క్రీగతోర్ళ శ్తేవసంహాదనే సామర్థ్యం సూచితం భవతి. తస్య 

సక పాదా వేవాంబుజన కమలం కసె నమః ప్రహీభావో౭స్తు కిం విధాయ, 

సవిలాసమువా"మోవా గా డ్రానా రగొటెక కర్మ విలాస కార్యవర్ష స్తేన సవా వ్నర్హత 

ఇతి సవిలాసః ఏవంవిధో యో మహామోవలే మూలాజ్ఞానం నవవ గ్రాహ! మక 

రాదివక్స్వవశం ప్రావ్తస్యాతీవ దుకిఖ హేతుక్యా తస్య చాసో గృననం స నీవైకం 

ముఖ్యం కర వ్యా పారో యస్య త శ్తథా తస్తా ఇత్యర్థః. అత్ర, చ శంకరానంద వద 

దయసామా నాధికర తేన జీవ బ, హూణో లేకళ్వలమణో విషయః జీవస్య భూమ 

బ్రృవారూవతయా౭ఒపరిచ్చిన్న సుఖావిర్భావలక్షణం ప్రయోజనం సూచితం, సవిలా 

సేత్యాదినా నిశ్శేషాన ర్థనివృ శ్రీలక్షణం ప్రయోజనం ముఖత వీవాఖిహిళం. 

టీక సవిలాస. , ,కర ణే - సవిలాస=స్వకార్యములతో (తనచే సృళింపయిడిన 
'ప్రపంచముతోంగూడిన) మహా మోహజ=మూలాజ్ఞాన మనెడు, (గ్రాాహ=మొసలియొక్క, 
(మొసలి తనయొద్దకు వచ్చినజంతువులను నీటిలోని కీడ్చికోనిపోవునట్లు ఈయజ్ఞానము 

కూడం దనవై పునకు మజిలిన వారిని బంధించి'వై చును గావున నిట్టు పోల్పంబడెను. ) గ్రా గాను 

(మింగుటయె (జయించుటయె లేక ధ్వంసము చేయుటయి, వీక= ప్రథాన మైన, కర yl 

పనిగాగల, శ్రీ ఎం .ఆంబుజన నే క్రీ = థో భాయు క్రుండైన, శంకరజసర్వలోళములకు 

'నానందమును కలిగియునట్రి వరమేశ్వరుంజే స్వరూవముగాంగలు)ు ఆనందజవరమానంద 

రూపుండగు జీవుండె మైయున్న (జీవుం జానందరూఫుం డను విషయము రా-వ శ్లోకమున 

స్పష్టమగును. గురుజగురువుయొక్క (వరమేశ్వరుండు వరివక్వచిత్తులను గురురూవ 

ముతో స్వయముగనే యశుగ్రహించు ననియు, శ _క్రిపాతవిద్య చే వారిజ్ఞానమును దృఢము 

సేయు ననియు, శాస్త్రములు ఘోషింపుచుండుటచే నిట్లు చెప్పబడెను. మజీయు పద 

ప్రయోనసామర్థ బ్రముచే నిది (శంకరానందపదము] గురునామభేయమే. యగునేమెొ 



తత్త వివేక ప్రకరణము వి 

యని తోచుచున్నది) పౌద = పాదము లెదు, అంబుజన "నే = కమలమునకు (ఇది 
జా ల్యేకవచనము), ననుః=నమస్మా_రము. 

తాత్పర్యము. ఈ ప్రపంచ మంతేయు నజ్ఞానమువలన జనించి 
నది, అజ్ఞాన మనంగా భాంతి. దానిచే జీవులు స్వయముగ పరబ హా 
మున కంక నభిన్ను లె య ఇ నిన్న మన ౦ నభిన్ను యయ్యూ, ఫీస్నులుగాను తమకం ఫిన్నమగు 
వ్ర వంచనము మజీయొకటి యుండి త్తు బంధించుచున్నట్లును తలంచు 
చున్నారు. ఇ్రదియె బంధము. ఇ్రట్టిబంధమును బోధనళ శ్రిచే భష్షింసము 
చద్రేనీ శిష్యుల సదా యను గ్ర మాంచుచుంశు శంక రాన -దగురువుయొక్క_ 

పొదపడ్డ ములకు _నమస్క-రించెనను, అ భేదవిజ్ఞానముచేం బర మేశ్వర 
రూపునింగా 'నెజింగి యు క్కె_చను, 

విశేషూంశము,. ఇచ్చట శంకరానందవదసారస్యముచే జీవ జ, హైక్యము 

చూపీంవయుడెనుం వేదాంతశా స్త్రమునకు విషయపృయోజనము లివియె, 'తెలియంబడ 

కుండునంతవజికు నిదియె (పృతిపొద్యవిషయ మగును. తెలియంబడినపిదవ మోతురూప 

మగుటచే నిడియె ఫలమగును. మలీయు “*సవిలాసమపహామోహిి అను వికేషణమువేం 

ద్ర త్య తముగశే అజ్ఞాననివృ త్తిరూపమగు శాస్త్రఫలము పర్టింవంబడియున్నది. ఈసూచ 

నలవలన “మో కచ్ళగలవాండే ౦వాశాస్త్రమున కధికారి” యనియు, “బోధ్యబోేధక 

భావమే (చబోధ్యుం డనంగా బోధింవంబడందగువాండు. బోధకు. డనంగా బోధించు 

చాడు శిష్యునకును శాస్త్రమునకు గలసంబంధము” అనియు కేటపడుచున్న ది. కావ్రన, 

అధికారి సంబంధము విషయము ఫలము ఆను నాలుగు ఆనుబంధములు సీక్టోకమువేత చే 

నూచించంబ డెను, 

అవ, ఇట్లు శాస్త్రమునకు: “ల యనుబంధముల నిరూపించి నూతన గ్రంథము 

నారేంభించుటలోం దనకుం గల యుద్దేశము చెటీంగించుచు (గ,ంథారంభమును సమ 

ర్పంచుచున్నా డు: 

శ్లో, తత్సాదాంబుకువాద్నంద్భనేవానిర లచేతసామ్, 
గ న ధా 

సుఖబోథాయ తత్వస్వ వివేకో=యం విధీయతే, 

వ్యా. ఇదానీ మవాంతర ప్ర యోజనకథనపురస్పరం గృంథారంభం వ,తిజా? 
UU 

సీకే... తత్చాడేతి. తస్య గురో8 పొదావేవాంబురుపూ కమలే తయోర్ష్వంద్వం తస్య 

శవయా. వరిచర్యయా  స్తుతినమస్కా రాదిలక్షణయా  నిర్భలం రాగాది రహితం 
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చేతోఒ౦తఈకరణం యేషాం తే కఫోకాస్తేషాం సుఖబోధాయానాయా సేన కత్వజ్ఞానో 

త్వాదనాయాయం వత్యుమాణ ప్రకారః తత సస్య అనారోపికన్వరూనన్య స్త “అఖండం 

సచ్చిదానందం మహావాశ్యేన లమ్యతో ఇతి వత్యుమాణాస్య వివేకః ఆరోపితాత్ప్సంచ 

కోళాదిలతణాజ్జగతో వివేచనం విధియ'తే శ్రీ యత ఇత్యర్థః. 

టీ. తత్... వేళసాం-కల్ = ఆసదపుయొక్క. (బవ భిన్నజీవరూపుం డగు 
జగద్దురువుయొక్క_), పొడ ఆంబురువా=కనులములవంటి పాప్రమేలయొక్క ద్వ్వంద్వః= 

జత యొక్క, సేవా = పరిచర్య చేత (స్తుతినమస్కా_రాదులచేతు, నిర్శ ల = పరిశుద్ధ 

మైన, చేళతసాంజమనస్సుగల యధఢికారులకు; (ప్రథమశ్హోకమున గ్రంథకర్త ర తన స్ 

వునే యభివర్ణించియున్నను, ఆయనను వర మేశ్వరరూపునిగ. నళ్గవరి ౦ఖెను, కాఫున, 

నిచ్చట గుర్వారాధన యనంగాం బరమేశ్వరారాధన మనియె యూహింవవల 

యును, “వర మేశ్వ రాన్ముగ వామువేం జి _త్తృశుద్దికల వారలకు” అని సమాసార్థము, సుఖ 

బోథాయ = అనాయాసముగం చెలియుటశె, అయం ఇ ఈ తక్ర _తృ్వస్య = = యథార్థ 

స్వరూపనుయొక్క_ (బి, వాముయొక్క... జీవునియొక్క యనికూడం జెన్నవచ్చుకు. 

అతండును బ్రవామే కదా $) వివేక=వివేచనము (ఇతర వదార్థములనుండి (ప్రవంచము 

నుండి] విభాగించుట. అనంగా ఈవిభాగము నువదేళించు ప కొ కొ త్రీగంథము); విధీ 

యే = చేయబడు చున్న ది. 

కా, వేదాంతేశాస్త్రము మిగుల గంభరమై సామాన్యులకు 
దుర్భోధమై యున్నది. నో ట్రగుటచే దానిని సను గ్రముగ విచారింప 
"లేకను, విచారించియు బుద్దిమాంన్యామువలన నర్గని్ల యము .చేయనేర 

కను ననేకు లాయాసవకోచున్నారు. చి తకు లేని వారలవిషయ 
మటుండ చి _త్పశుద్ధి కలవారలు కూడ శాస్త గాంభీరర్ణిమువలన నాయాస 

వడవలనీవచ్చుచున్నది. కావున, నీయాయాసమును దీర్చుటడై. శాస్త్ర 
తొత్సర్యమును సనిమర్శముగను సంకేషముగను బోధించుట. యౌ 
కొ క్రగృంథము నారంఫించుచున్నా ను. జీవుంశు ట్రహృరూపుండేయైనను 

లర్జానమువలన నాబృహమందు : వనంచకోళశము లారోవ ౦వంబడి (వంచకోశళ 
నములు కి.వ ప్రకరణనున వివరింంంబకునుు యుండుటచే బ్రవా ఖిన్నుం 

దుగ దోంచుచున్నాయ, ఆయనకు నాకోశములతో సంబంధము లేని 

తెలుంగు. సుఖతరముగ విమర్శంవయబడును; “*జీవుడయను వ్రవంచా 

తెతులడే”” యను విషయము నిళూవింవయిడి జీవ బ్ర ఎష్టాకర్ణిము స్థవింపం - 

బడును, న 
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వరి, 

చున్నాందు.ఎ-వరబ, బ బ్ర హమ సత్య జ్ఞా నానందరూప మని (శ్రుతులయందు స్పష్ట్రముగనే 

ఇెచ్చంబడి యున్నది. చ సుండును అట్టివాండే మైనంగాని వారలకు నైక్యము సంభవింప 

దనుట నిర్వివాదాంశము కదా ! కావున జీవబ ద్రైాక్యము నువబేళింపంబోవువాండగుటచే 

స్్రంథకర్ద "మొట్ట మొదట హీ జీస్రండును సత్ క్టైనానందరూపుండే” యని నిరూసింవ 

వలసినవాండై 'యున్నాండు, (వ్రవంచ మంతయు జీవుని సుఖదుఃఖాత్మ కునీగచే కదో 

చూచుచున్నది. ఈ కారణమువలన జీవుని యథార్థరాపమును నిరూపించందలంచి కవీ 

మొట్టమొదట “జ్ఞానము నిత్యము” అను విషయమును సాధించుచున్నాండు. వేదాంత 

నుకమునందు ఆత్మ జ్ఞానరూపుండె యగుటచే నీ నిరూవ రామే సరవ దేశములకు 

నాధార మని “తెలిసి సక్రాసవలయును. ఆరిదు మొట్టమొదట సర్వానుభవసిద్ద సిదంబును (ప్రత్య 

ఈంబును నుఖముగ బుద్ధికి సోచర మగునదియు గు జాగ దవస్థచే కె కాని యా నిష 

యము (జ్ఞాననిశ్య త్వమును చూపుచున్నాండు:--- 

అప, ఇట్లు గ్రంథారంభమును సమర్థించి విషయనిరూవణమును ప్రారంభించు 

నో, శబ్దస్పర్నాద యో పద్యా వై వ చితా తా జ జాగరే క 

తతో విభకా తత్సంవి చె దైకరూప్యా న్న ఛిద్యలే. 8 

వ్యా జేవట్ర వ్యణో లేకత్వలతణవిషయసంభావనాయ జీవస్య సత్యక్ఞానాది 

రూవతాం దిదర్శయిషమురాదొ జ్ఞానస్యా భేద ప్రతి పాదనేన నిత్యత్వం సాధయితి.__.శబ్ద 

స్పర్శ్యాదయ ఇత్యాదిగా. తళ ఈ, తావద్విస్పప్రవ్యవహారపతి జాగశే జ్ఞానస్యా భేదం 

సాధయతి=...శ బ్లేతి. జాగే ఇంది,  ప్రమరర్ణోవలబ్ది రాగరిళమిత్యు క్ష కలత లేఒవస్థావిశేషే 

వేద్యాః సంవిద్విషయభూ తాః సున్న ర్నాడయః ఆకాశాదిగుణ తేన ప్రసీద్ధాక్తదా 

ధార ల్వేన ప్రసిన్ధా అఆకాశాదయశ్చ 'వై చిత్ర్యాశఎరస్పరం గవాశ్వాదివ దై వ్రలత్ణ్యో 

పేశతాషత్స్ప్భథక్ పరస్పరం భిద్యంలే తత; తేభ్యో విభకా బుద్ధ్యా నివేచితా తత్సం 

విల్తేషాం శబ్దాదిణాం సంవిత్ జ్ఞానం ఐక రూ ప్యాతృంవిది ల్యేకాకాలేణావభాసమాన 

శ్య్వాద్దగనమివ న భిద్య లే. అత్రాయం పృయోగః. వివాదాధ్యాసితా సంవిత్స్వా భావిక 

ఛేదశాన్యా ఉపాధిప పరామర్శమంత రే ణావిభావ్యమాన 'భేదత్వాద్రగనవళ్ శబ్బసంవి 

తృర్శసంవిదో న ఖిద్య లే. సంవిశ్త్వ్వాత్చర్శసంవిద్వదితి ఏకస్యా నీవ నంవిదో గగన 

స్యవాపాధిక భేజేనాపీ ఇిన్నవ్యవహారోపపత్త వా స్తవ భేదకల్చ్ప నాయాం గారవం 

చాధకమున్నేయమ్. 

టీ. కాగే = క్యాగడవస్థయందు, వేద్యాః = తెలియందనిన, శబ్లన్సర్మా 

వయః = శబ్దము స్పర్శము "మొదలుగాల ల (శ బ్రొదిగుణములును, వాని" కాశ్యయ 
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ములగు చనాకాశాదిభూతములున్కు చానివలన జనించిన _స్తంఛకుణ్యాదులు ననుట). 

భావా8=పదార్థములం; వె వై చిత్ర్యాల్ = విరుద్దధర్శ ములు కలిగియుండుటవలన్ల, పృథక్ = 

పరస్సరభిన్న ముశె యున్నవి. తత్సంవిత్ = ఆపదార్థములను గ్ర హించు జ్ఞానము 

మ్మాతృమ్ము తతః = అపదార్థములనుండి (చూడలుడు 'వ వదార్థమురనుండి), విభకా = 

(చూచునదియగుట చ్చే చేటుచేయండినై (కంటికినిం గంటివేః జూడంబడు పదార్థ 

మునకు సంబంధము "లేనట్లు చూచువానికిన్తి చూడంబడువానికిని సంబంధ ముండ వనీ 

తాత్పర్యము.) ఐికయూష్యాల్= =తన నీకస్వరూపమునుండిి న భిద్య లే=ఖిన్నము కాదు, 

తా, ఇం ద్రి యములచేం బదార్థములను (ట్ర పాంచుట మేవ 

గలదో యది జూ (ట్ర దవస్థ యనయిడుచున్నది. ఈ తవ మిగుల విస్పష్థ్ర 

ముగనే యున్నడికదా ! దీనియందు మన మనేక పదార్థములను గుణ 

ములను జాూచుచున్నాము; “ోబ్తడి శబ్దము. బది స్పర్శము, బ్ర యాకా 

నము, ఇది వాయువు, ఇది స్తంభము” అని వానిని పరస్పరభిన్నము 

లనుగాం గూడ నెలుంగుచున్నాము. * వానియాకారములయందును 
గనణములయందును అనంతమగు భేదము కానవచ్చుచుండుటచే “ఈ 

పదార్గములయందు భేదము కలడు” అనుట మెంతయు యు క్టియు క్త 

ముగా ననుభవానుసారముగా నున్నది. ఈ విషయమున వర్ణించిన 
కారణములచే మనకు దె, మాద మేమియు లేదు, బ్రశను. బ్రమాదస్థాన 

మునుగూార్చి కొంత ఇచ్చవలనీ యున్నపి. మనము వచార్థక్జానస్వరూప 

మును గూడ నిట్టిశేదములు కలదానినిగానే తలంచుచున్నాము. పరస్పర 

ఛిన్నము లగు శెండు పదార్థములను గ్రహించినప్పుడు వదార్థములతో 
బాటు జ్ఞానమునకుంనాడ "భేదము కలి” ననుకొనుచున్నాము. శబ్దజ్ఞాన 

మునకం శు స్పర్శజ్ఞూనము ఫిన్న మని బ్రాంత్ నొందుచున్నాము. బ్రదియే 

మన ప్ర మావము. ఇదియే జీవుని యథా: రూపము తెలీయకుండుటకుం 

గారణము. వదియే మజల మణుల సుసారదః ఖము .ననుభవించుటకు 

మూలకారణను, 

వి. కొంచెము విచారించినచో మాతలంపు భ్రాంతి యని 'తెలియకపోదు. పదార్థ 

ములకు భేదము కల దను విషయము సర్వ వ్ర మాణసిద్ధేమైయున్నది. వీనికి పదార్థముల 

యందు గానవచ్చు ఆకారాదిశ్లేవములే కళా, కారణము. ఇట్టి కారణము ఆ అ జ్ఞానముల 
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వీషయమున లేదు... శబ్బజ్ఞాన మైనను స్పర్శజ్ఞాన మైనను నుటజ్ఞాన మైనను పటజ్ఞాన మైనను 

జ్ఞానమే, ఒక జ్ఞానమునకు చేది స్వరూహమో యేది శార్య'మా ఇఆండవదానికింూడ 

నదియే స్వరూవము అదియే కార్యము, జ్ఞానము లన్నియుం శై తన్యాత కములే. 

అవి శవమకు గోచరములగుచానిని గృహించునవియే. ఇదియు సర్వానుభవసిద్ధమగు విష 

యమే, భ్రాంతివలన నొకవేళ నాజ్ఞానముల ఖిన్నములనుగా భావించుచున్నను సయావ 

విచారము చేయునవ్వుడు సై నిర్ణయము నెన్వండును నిరాకరింం సాహసింపండు. 

వస్తుస్వరూవ మిట్టిదిర్రై యుండ దీనికి విరుద్ధముగా "భేదమును భావించుట భ్రాంతి 

యనుటలో సంశయ మేమి? మణియొక విశేషము. చూడంబడు పదార్థమునకం టెం 

జూచుపదార్థము కిన్నముగా నుండి తీఆవలయు ననుట నియమము. వనము స్తంభమును 

జాచునపుడు దానికంటె జేజుగనే యున్నా మనుట నిస్పంశయ మగు విషయమే 

కదా! వ్రేలు తన య్యగృమును తాను స్ప ఎశింవలేనట్లు ఖడ్డము తన యంచును తాను 

కోసికొన లేనట్లు నీవదార్థముగాని తన్ను తాను చూచికొన చేర దనుటయు నవూర్వ 

విషయము కాదు, కావున చూడంబడు శజ్దాదులకం టె చూచుచున్న జ్ఞానము అవళ్య 

ముగా ఖిన్న మె తీఅవలయును. ఇట్టుండ వదార్థ ఛేదమువలన జ్ఞానమునకు "భేదము కలు 

గుట ఎట్లు? ఈవిధముగా స్వరూవమువేతంగాని కార్యముచేతంగాని స్వభావము చేతం 

గాని సాధింపంబడుటకు వీలంలేనిభేదము లున్నట్టు తలంచుట భ్రాంతి కాక మలి 

యే మగును కావున నీ భ్రాంతిని వదలి “పదార్థములు భిన్నములైనను జ్జానము వీక 

రూపమే” యని నిశ ఏయింభవలయును. ఎన్ని పదార్థముల జూచినను క న్నొాక్క-టిగచే 

యుండవచ్చు ననుటలో వివాదము లేదుకదా ! “ఈ కారణమువలన జాగ (గృదనుభవము 

విఛారదృష్టి గలవారికి జ్ఞైనముయొక్క_ వకరూపత్వమును విస్పష్టముగాం వోపుచున్నది 

యనుటలో సందియ మింతయైనను లేదు. 

ఇది యంతయు యథార్థ మే యిని తోంయచున్నను ప్రశ్యకానుభవానుసార 

ముగా మణియొక విధము సడ నిర్ణ యింవవచ్చును,. పదార్థ భేదమును వలెనే కాన 

భేదమునుగూడం గల్పింవవచ్చును. “మారు చూపినది యనుమానము; మేము చూవినది 

ప్రత్యత్ము కదా” అనియెద వేము విశుము. ప్రత్యతము భ్రాంతి గాయాడ నుండు 

ననుటకు వీలు కలిగియుండ, దాని నాధారము వేసీ లేనిదానిని కల్పింవ నేల సొహా 

సీంపవలయును + "జ్ఞాన మొక్కటియే యనుటకం టె (జ్ఞానము లనేకములం) అని వాని 

'ఛేదమున్లు. సాధింహజాచుట భారమగును కదా. రష్టాసర్పల్జానము మొదలగునవి 

భ్రాంతులే యయ్యును ప్రశ్యతములే యగుచున్న వికదా. మో యనుమానముకూడ నిటి 

దము కావచ్చును అనియెదవేమొ వినుము, మాయనుమానము మో ద్రశ్యతమువలె 
a) 
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స్వతంత్రముగా విషయనిర్హ యమును చేయుట “లేదు. వేదతాత్సర్యమును మాత్రమే 
యనువాదము చేయుచున్నది. తత్త్వమసి “= ఆబృవామే నీవు” అను మొదలగు 

వాక్యములబే శ్రుతి జీవ బ్ర -హ్లైక్యమును బోధింపుచున్నది. ఆ మొక్యము ' స్వరూ 

సెక్ళము లేకున్న సంభవింవనేరదుకదా, ఈ కారణమువల్ల శబ్ద ప్రమాణ మంగీకరింపం 

బడునంతవజన మా యనుమానము భ్రాంతిరూపము కానేరదు. కావున "నెట్లు చూచినను 

వదార్థములయం చెన్ని భేదము లున్నను జ్ఞానమునకు "భేదము కలుగదు. విచారము లేక 

పోవుటయే కాని మేము నిర్ణయించిన విషయముగూడ వాస్తవస్థితిలోం బ అశ్యతగోచరమే 

కాని యనుమానసాధ్యము. కాదు. ఆనుమానసాధ్య మే యని పట్ల ట్రుపట్టినను దానికిని 

(ఆయనుమానమునకును (పృత్య త సహాయము కావలసీయే యుండును కావున చా 

ప్రశ్యతమునకును మారు చూపిన ప్రత్యత్షమునకును విరోధ ముండు ననుటలో సంశ 

యము లేదు. ఈ ప్రత్యక్షము అనుమానమూలము జ్ఞానముయొక్క- య'భేదమును 

సాధించును. మా ప్రత్యతుము "భేదమును సాధించును. సమానబలమునకు విరోధము 

కలిగినప్పు డెయ్యది బహుప్రమాణముల కనుకాల మై యుండునో యెయ్యది ప్రమా 
ణాంకరముచే చాధింహబడకుండునో చదానిశేకదా విచారవరాయణులు గ,హొంపవల 

యును. ఈ కారణమువలనం (బ్య కాంతరముచేకచే బాధనొందునది యగుటచే మో 

ప్రశ్యమము ఆదరణీయముకాదు. శబ్ద ప్రమాణమునకు నళుకూలమెనదీ యగుటచే మా 

యనుమానంబును దాని కాధార మగు ప్రత్యతంబును మొత, మే (వ్రమాణములు, 

కావున జాగ దవన స్థయందుః జూడంబడు పదార్థము లెన్ని యున్నాను' వాసకంటె భిన్న 

మగుటచే చూోచుజ్జానము మాత 'మొక్క_టియే. దానిస్వరాపమునందు శ్లేదము లే దని 

ఇదివజ'ే నిరూపించి యున్నాముకచా, 

అవ, ఇట్లు జా గృదవస్థయందు జ్జాన ముయొక్క్క యేకత్వమును సాధించి 

సర ప్వ్నావస్థయందును ఈ న్యాయమాునే అతి'బేశించుచున్నాండు:--- 

న్ గ్థా స్వ వ్నేఒత్ర 'పెద్యం తున స్ట్రం జాగలేసి స్ట్ 

తద్భేదోఒతస్ట సయో స్పంవి జేకరా పా న భిద్య్భతే. (4 

వ్యా ఉం కాన్యాయం స్వ "ప్నేఒప్యతిదిళ తి.__తథీతి, యభాజాగశే వె మై చిత్రా 

ద్విషయాణాం చేది ఐకరూప్వా స్రర్సంవిదో2. భేదళ చ తథా "లేచవైవ ప్రకాశేణ స్వ ఇప్పు 

కరకోమాపసంహృ తేషు జాగరికసంస్కా_రజక ప్రక్యయః సవినయ స్వప్న ఇత్యుక్త 

లతణాయాం స్వష్నావస్థాయామపవీ విషయావప భిన్నానస సంవిదితి. నను యది స్వప్న 

బాగరయో శేశాకారళొవిషయతత్సంవిదో శ్ళేదాభేదాభ్యాం తర్హి తరి: స్వప్న జాగర 

ఇతి ీదవ్యవహారః కిన్ని మి త్తక ఇత్యాశంక్యాహ..అ త త, వేద్యంత్వతి. "అత శ్ర స్వే ప్న 
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వేద్యం పరిదృశ్యమానం వస్తుజాతం న స్థిరం న స్థాయి, ప్రశీతిమాత్ర శరీరత్వాత్ . 

జాగ తు పరిదృశ్యమానం వస్తుజాతం స్థిరం స్థాయి. కాలాంతరే౭.పీ దస్త్రం యోగ్య 

తాషదతః, స్థీరాస్థిరవిషయత్వలతుణ వై రమణ్యా శ్రద్భేద స్తయోః స్వవ్న జాగరయో 

ర్ఫేద ఇత్యర్థః. నను స్వప్న జాగరయో న్ఫేద శే త్తతృంవిదోరపి "భీదః స్యాత్ ఇళ్యా 

శంక్యాహ-._తయోరితి. వకరూపేతి పాతు గర్భవిశేషణక్, 

టీ, తభా=అవి ధముగా నే (జాగ్రదవస్థయందువ లెశ్చే, స్వప్నే = స్వప్నావస్థ 

యందును, వేద్యం = "తెలిసికొనవలయును (జాగ్రదవస్థ యందు బదార్థము లెన్ని 

యున్నను వానిని చూచుజ్ఞానమునకు భేదము లేనట్లు స్వప్నావస్థ యందును బదార్థము 

లెన్నియైనను జ్ఞానమునకు "భేదము "లేదని గ పొంపవలయు ననుట). అత శ్ర=ఈన్వస్వ్నా 

వస్థయందు, వేద్యం తు = శెలిసికొనలడుపదార్థమైలే, న స్థిరం = స్థిరమయినది కాదు 

(సంకల్పమునకు మాత్రమే గోచర మగుటవలనను, సంకల్పమే స్వరూపముగా కలిగి 

యుండుటవలనను మణునాండు గానవచ్చునది కా దనుటు. జాగ రే=జా గ దవస్థయం 

దన్ననో, స్థీరం = స్థీరమైనది (ముజునాంటికియసాడం గానంబడునది యనుట. అతg= 

ఈకారణమువలన (వదార్థములలోని స్వభావ భేదములవలన) త ద్భేదః-తత్ =ఆ న్వవ్న 

జాగ గృదవస్థలకు, ఛేదక=శోదము కలీగీనది. తయో8=ఆ స్వప్పజాగ శంక్తా (స్వప్న 

జాగ కలను గృహించ్చు, సంవిత్ =జ్ఞానము, వకసన స్వరూపా = వకస్వరూవము గలది 

యణటచే, న "సక లేఎపరస్సరము భిన్నము కాదు. 

తా, చూడయడుపదార్థనులకం కె జూ చునట్టి జ్ఞానము భిన్నము 

కావలయు ననియు, దానిన స్జరూపస్వ భావములకు ను గానరాక 

పోవుటచే నడి యేకమే యనియు, పదార్థములకు మాత్రమే భేదము కల 
దనియు, నాఖేదముతో జ్ఞానమునకు సంబంధ ముండ నియ సవిమర్శ 

ముగ బూర్వన్లో కమున వరించి యున్నాము, ఈనీద్ధాంతము + జ్మాగ 

దాద్యవస్థలు వరాండింటిలో 'దేనినిబట్టి వరాచినను సరిపడును. సుషు పో 

వస్థవిప, య మ టుండనిండు. జాగ గ్రత్స గవ్నములు మాత్రను సమాన 

నవలే. -ఈ రెండనస్థలయందును తసేక పదార్థములు పరస్పరభిన్న ములగు 

సరూోపములతోోం “గానవచ్చుచున్న వి యనుట యనుభవసిద్ధ మేకదా | 
కావున జూ గ దవస్థయందువ లెనే స్వప్నావస్టయందును పదార్థములు 

మాత్ర, "ము ఫెన్న ములు గాని క్షనము భిన్న ము కె దని నిర్వవాదముగా 

గ్రహినపవచ్చును.. 
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- వి. “ఇట్లు చెప్పినచో నిది స్వప్నావస్థ, ఇది జాగ గృదవస్థ” అను భదవ్యవవోర 

మీమి-కారణమున? గలుగును? దృశ్య పదార్థములకును దప  యసజ్ఞానమునవను స్వభావ 

మొక్క_టియే కదా! “జాగ దవస్థయందును పదార్థములు మాత్రమే భ్లిన్నముల్ఫు 

స్వప్నావస్థ సయందును బదార్థము లే భిన్న ములు. జాగ్రదవస్థ నయందును క్జానము ఏక 

రాజము; ; స్వప్నా వస్థయందు నది యట్రిదియే కదా !” అనియెదవేమొ వినుము. సమ 

స్తేంద్రియములు నుపసంవారింపంబడినప్వుడు శేవలమనస్సు వే జాగ దవస్థయందలి 

సంస్కారములవలన6 బదార్థముల నెదుట నున్నట్లు భావించుటయే స్వప్నము, ఇదియె 

కల, ఈ కలయందలిపదార్థములకు సంకల్పమే స్వరూవము. వీకాంతముననుండి తత్ప 

రుండై యేచేని యొక పదార్థమును ఛ్యానించుచుండిన నది యెదుర నిలిచినట్లు తోంయ 

టయు చిళ్త మన్యాయ త్ర క్త మెనచో నది యడంగుటయు బహుజనులకు ననుభవములో 

నున్న విషయమే... _స్తంభకుడ్యాదిపదార్థము లట్రివి కా వకటయు చిత్త మె ట్లున్నను 

వానికి నాశము లే దనుటయుం గూడం బశ్యతమే, ఈయనుభవములనుబట్టి చూచిన 

సంభాదిజాగ గృఠ్పదార్థములయొక్క_ స్వరూవములకును స్వప్న వదార్థములయొక్క_ స్వరూ 

పములకును ఛే ముండవలయు నని తో ౧చుచున్నది. శెండింటియాకారములు నొక్క. 

టియే. మొన శెండు నొక్క-విధముగా నే యుండవలసీవచ్చును కదా ! కావున స్వప్నము 

నందలి పదార్థము లస్థిరములు, వానిని కాలాంతరమునందుం జూచుటకు వీలులేదు. ఒక 

నాంటి కలయందుం గలిగిన సంకల్పమే మజణియికనాండును కలుగవచ్చు నని సాధించి 

నను సంకల్పములు _ తణికము లగుటచే - నప్పటి కప్పుడు (కొక కొ_క్తపదార్గము తోచు 

చున్నది యనియే చెప్పవలయునుగాని మొట్టమొదటి పదార్థమే యంతవజకు నిలిచి 

యున్నది యనుటకు ఫ్లు లేదు కదా! ఇక కాన గ్రదవస్థయందలి పదార్థము లన్ననో 

స్థేరములు, ఎప్పుడు 'చూచినను క కానవచ్చునవి; కొంత కాలమువలకో నిలిచియుండునవి; 

ఈవిధముగ పదార్థస్వభొవములు భిన్నము లగుటచే జ్యాగృత్స ప్ర ప్వ్నావస్థలకు "భేదవ్యవ 

వారము కలిగినది. వదార్థములయందు మాత్ర, మే పరస్వరశేదము కలదు అను నంశము 

మాత్ర, ము శండవస్థలయందును సమాన మే మనను నిహుడు బాధ లేదు కదా! పదార్థ 

ములు న మాత్ర మట్టే వే యయినను వానియందు స్థీరత్వాస్థిరత్వము లనకుశోదము కలదు. 

అని చెప్పవచ్చు ననుటలో వివాదము లేదు కదా! జ్ఞానము మ్యాత్త్సము వీకస్వభావము 

కలదియే యైనను అంతమ్మాత్ర మున నవస్థలకు నైక్యము సంభవింప నక్క_జి లేదు. ఇంచు 

కంత భేద మున్నను నది. భేదవ్యవవారమునకు భాొలును కదా ! 

“ ఇ ట్లయిన జ్ఞానము అవస్థా భేదము నాశ్రయించి ఖిన్నము కావలయును, వీ 

యవస్థకు నాయఫస్థయందు జ్ఞానము వీశరూపమే మొనను జా గ్రద్థానము న్వవ్న జ్ఞానము 
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ననియైనను "భేదము కలిగి తీరకవలయును” అనియెద వేమొ అట్లును బనిలేదు. అవస్థ లెన్ని 
తీరుల మాణినను జ్ఞాన మొక్కటియే కావచ్చును. జ్ఞానమునకు రూపభేదము కలుగనేర 
దని యిదివజకే వివరించియున్నా ము. జాగ దానమైనను స్వప్న జ్ఞాన మైనను జ్ఞానమే 

ws) 
కదా! కావున జ్ఞానమునకు. చెట్టును భేదము సంభవింపదు. మజియు ర్యాలి, యో - 

పౌన్పుపై పవ్వళించి నిదురించిలిని. శెన్నవట్ట్రణమున వివారించినట్లు కల గాంచితినీ 

మణుల మేల్క_నునప్పటికి మో రెదుట నున్నారు.అను మొదలగు వ్యవహారములు సర్వాశు 

భవసేద్ధములు. పీనినిబట్రి చూచిన జాగృత్చ వ్రసాస్షైవస్థ సలు శెండు నొక్క- ద్ర ద షే నోచు 

రము లగుచున్నట్లు 'తెలియవచ్చు చున్నది. ద్రప్రయు జ్ఞానమే యనుటలో “వివాదము 

లేదు. దృష్టకును దృశ్యమునకును పంబంధ ముండ దశుటయు దృఢముగ నిరూవింజం 
బడెను. వున జాగ గ్ర్చీ నన్నములంజూచుటయు వరస స్పరభిన్న పదార్థముల జూచినంత 

శ్రమే కాని యధికము కాదు. కావున వదార్గములకు "భేద మున్నను జ్ఞానమునకు ' 

శు లేనట్టు (ప్రస్తుతనందర్భమునం గూడ జాన గృత్స ప్రష్నములకు భేద మున్నను 
జానమునకు భేదము లేదు. కావున సీరెండ వస్థలయరెదును జ్ఞాన మొక్క-టియే. 

న్ అవ, ఈవిధముగ జాగ గ్రే వ్ర సాస్నైవస్థలయందు జన ముక్క_టియే యని 

సాధించి సుషు వ్యవస్థ సయందు నీవిషయ మిట్రిదియ (జ్ఞాన మేకరూవ మైనదియ్రే యని 

స్థాసింపంబోవుచు మొట్టమొదట ను షువ్య్యువస్థ యందు క్షనము కలదా? లేదా? యను 
సేంశయమును నివారించుచున్నా డు: 

న్లో సుహ్తోళ్టితస్య సౌషు పతమోబోధో భవెత్మ ఎ లత 

సా చాఒవబుద్ధవిషయావబుద్ధం త త్తదా తతః, ర్ 

వ్యా. నీవమవస్థాద్వయే జ్ఞానన్యైకత్వం; ప్రసాధ్యసుషు ప్తికాలీనస్యాపి _తణ్య 
శేశైక్య వ్ర వ సాధనాయ తత్ర శావళజ్ జ్ఞానం సాధయతి ఎలాసుపెపేతి. 'ఫూర్వం ను క్షకి 

వశ్చాదుత్థితః సుప్రోర్థికక. సుప్తం నువు ప్త ప్ తస్తాదుత్థిత ఇతివా. తస్య సౌను వ్షకమో 
బోధః సుషుప్తి కాలీనస్య తముసో౭_జ్ఞానస్య యూ “బోనో జ్ఞానమ్మస్టి న కిం-చిద'వేజిజ, 

మితి సౌస్టృతి శేవ భచేన్నానుభవః శత్చా_రణ శే స్యేంద్రి, యసన్ని కర ర వ్యా _పీలింగాజీర 

భావాదితి భావః, తతః కిం తత్రావా==-సా వేతి. సా చస స్థ ్రతిరవబుద్ధవిషయా అజ 

బుద్ధో౭.నుభూతో వీషయో యస్యోః సా తథోకా. యాస స, తిః సా౭.నుభవపూరిశేశి 

వ్యా పరోశే వృ చేతి భావః, తతోజఒపి కిం కశ్రావా-_.అవబుద్ధమితి. త్ర _క్తసాల్ కోర 

శా _త్రతౌమ వం తమస్తదా నువుప్తా అవమద్ధం అనుభూరమిక్యభ్యుపగంకవ్యం, 

అత్రాయం ప,యోగ$8. విమతం న కించిదవేదిషమితి క్టానం అనుభవపూర్వకం భవిశు లీ 

మర్ష తి స సృృతిళ్వాత్సా మే మాటేతి న స తివదితి, 
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టీ, న నుప్రోల్థితన్య-ను ప్ప = నిదురనుండి; లేక నిద్రించి, ఊస్థితస్య = 'మేల్కనిన 
వానికి, సౌమ ప్ప వ, ,,బోధ$ = సౌమ ప్ప ప్ప=సుషి పీసమయమునందలిి తమః = అజ్ఞానము 

యొక్క. (ఏమియుం "చెలియ "లే దను విషయముయొక్క.; బోధ$=జ్ఞానము (నిదుర 
యందు నే నేమియు నెజుంగను అను జ్ఞానము. (యఃజనీది కలదో). (సా = అది] 
స్త 'ఎ్రైలోకిణన రించుటయ్ే (ఒకమా ఆఅశుభవించంబడిన విషయమును జ్జ వ్తీకిం చెచ్చుకొను 

టయ, భవేత్ =అగును. (నుమ ప్టియందలి యజ్ఞానము మెలంకువయందు కానవచ్చుట 
"లేదు. కావున దానినిగూర్చి కలుగు జ్ఞానము అనుభవరూవమెనది. [అనుభవను లనంగా 
బ్రశ్యతొూదులు] కానేర వనుటు. సా చ=అస్యృృతియు, అవబుద్దవిషయా - అవబుద్ధ = 
అనుభవింపంబడిన, . విషయా=అజ్ఞానము కలది (భవేత్ =కావలయును. (నుమ షి విశాల 
మున నజ్జానము ననుభవింపకుండిన దానినినూర్చిన యాన సతి కలుగచేర దనుట. తల్ = 
ఆకారణమువలన, తదా = ఆనుమ _వ్య్యవస్థయందు, కమః=అజ్ఞానము, అవబుద్ధం=అనుభ 

వింపంబడినది (జ్ఞానమునకు నోచరమైనది (భవేత్ = అగును. 

తా, సక మూండవది యగుసుషు _ప్యవస్థనుగూార్చి కొంత విచా 

రింపవలసీ యున్నది, స్థూలదృష్టితోం జూ-చిన నాయవస్థయందు పిష 

యానుభవము శేకపోనటచే నందు జ్ఞానము కలదో -శ్రద్దశ యని సంశ 
యము జనించుచున్నది, విచారించిన వో నీసంశయనునకు నవకాశమే 

దొటకదు, నిదురనుండి మేలాం౦చినపుడు “నాకు నిదురలో నేమియు 
చెలియలేదు” అని వ్యవహరించుట సర్వ సామాన్య ముగ ననుభవములో 
నున్నవిషయమే, -ఈవ్యవహారము విమర్శించి చూచిన సుషు _ప్యువస్థ 
యందును గ గ్రుహొంచువాం డొక్క డున్నా౭ డనుట విశదమగుచున్న ది. 
లి ట్లనిన- 

వి. అనుభవ మనియు స్య ఎలి యనియం జ్ఞానము .చిష్టవిధము. అనుభవములు 
ప్రశ్యతా దులు. ఇంది యములతోో విషయములను గృహించుట గుజుతుచేళఠంగాని 

పోలికచేకయాని పదార్థముల నూహించుట్క, వరుని యువబేశమువే నొక విషయమును 
నిర ర యించుట యను నీ మొదలగునవి యకభవములు, ఇట్ యనుభవములవలన జనించి 
చి త్తమునందు దృఢమె యున్న సంస్కారము "కాలాంతరమున ' సంశల్పరూవమై 
ప్రకటమగుట స్క ఎలి, (క ప్రశ్యణాదులచే గృహించబడినవిషయమును తగిన సమయమున 
క్రిం చెచ్చుకొనుటయే 'స సతి యని న్ా సికొొనపలయును. వ్యవహారము లన్ని యు 
జ్ఞానలాభ్లము లే యగుటచే వ ట్ర శివ్యవహారంబును (ఈయనుభవస్త తులలో) నెంచేని యేకీ 
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భవింపవలయును. ' ప్రస్తుత వ్యవహారము దేనిలో ేకీభవించె నని కొంచెము విచారింశము. 
అనుభవమునకు నింద్రియవిషయస౨మయోగమయినను గులుకేయినను వరోవజేశమయిన 

నుండవలయును కదా! ప్రస్తుత వ్యవహారమును విమర్శించిన నిట్టి వేవియు "లే వనుట 
స్పప్ర మే. “నాకు నిదురలో చేమియుం ఉలియకుండెను” అను వాక్యమునకు “నిదుర 
యందలి అజ్ఞానమును చే నెబుంగుదును” అనియ కదా యర్థము; “చేను కలలో 
పదార్థము . ' లెప్వియుం గాన లేదు. ఆనం గా పదార్థముల విషయమున నజ్ఞానము కలదు. 

చానిని చేను చూచుచున్నాను” అనియె కదా తాత్పర్యము. ఇ ట్టగుటచే వ్యవహరించు 
కాలమున నా అజ్ఞానము ఎదుట లేదు; దాని నూహి ంచుటకు గుజుతుగాని సుమృుళ్ట్య 
వస్త స్థలో నజ్ఞాన ముండును అను వరోవచేశము కాని లేదు. వరోవచేశమువలన కలిగిన 
వ్యవహార “వై మైనచో నువు షు_ప్య్యవస్థయం దజ్ఞాన ముండును అని మాలే, చు కదా యుండ 

వలయును. ఈకారణమువలన పృన్తుత వ్యవహార మనుభవములలోం శేకశేదు. ఇంక దీనిని 
స్మృతి యని మాత్రమే శెవృవలసియున్నది, సతి మై మైన దానికి. బూర్వుమున నను 
భవ మొక్క_టి యుండి తీరవలయు నని యిదివజే నిరూపించి యున్నాము. ఈవిష, 
యము లోకీ సిద్ధముగం గూడ నున్నది. కావున కొంచెము విచారించినచో నును ప 
వస్థయందుం సడ నప్పటి అజ్ఞానమును ప వ్రశ్యతముగ ననుభవించుచు (చూచుచు జ్డాన 

మున్నది యని యంగీకరించి తీరవలసి వచ్చుచున్నది. ఇట్టి యనుభవము నంగీకరించిన వో 
నాయనుళవమువలనం (బృస్తుకన్థ లీ కలిగె ననవచ్చుకు. "లేకున్నం గారణము లేకయే 

కార్యము జనించె ననవలసీవచ్చుటచే సర్వ ప్రమాణములకును నిరర్ధకశ్వము కలంగును 
కడా! కావున సూక్షద్భషిచే విచారించిన నువు వ్యవస్థయందుకు జ్ఞానము కలదు; 
అది యిం ద్రియాదిసర్వపదార్థములను తనయందు లీనము" చేసికొనియున్న యవిద్యను 
(ఇదియె రక్టానము) చూచుచుండును. వ్యవవహారవాక్యార్థముశు విమర్శించినవ్వుదె యూ 

విషయము స్పష్ట మయ్యొునుకదా ! మణియును సుమ _ప్మువస్థలో చేదియు లేదు అని 
సాధింపంజూా చిన మాసిద్ధాంతమునకు భంగము రాదు. కల దనుటకులాని లే దనుటకుం 

గాని సావీ యొక్క డుండి తీరవలయు ననుట నిర్వివాదాంశము. చూ+ూచువాంజేకడా 

యెదుట వదార్థ మున్న పుడు “ఇది యిచ్చట నున్నది” యనియును, లేనవ్వుడు “ఇది 
యిచ్చట లేదు” అనియును చెప్పగలడు! కావున నెట్టు చెప్పంజూచినను సాకీ నంగీ 
కరింపక తప్పదు. జా,గ త గల్స్ సవ్నములయందువ లెనే నువు _వ్యవస్థయందును సాక్షీ కలండు* 

జ్యాగృత్స పన్న ములయోందు పదార్థములను చూచును; నుమ ప్టియందు వాని యఫావ 
మును చూచును. సాక్షీయే జ్ఞానము. కావున నిర్వివాదముగ సన ప్ప ఛ్రవస్థయందును 
జాన మున్నది, ఎనీ ఇ 
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అవ. ఇట్లు సుమ _హ్యవస్థయందు జ్ఞానము కణు దని నిరూపించి “ఆ జ్ఞునముకూడ 

జాగ ర పన్నజ్ఞానములకంచటె భిన్నము కాదు” అని నిరూపించుచున్నా (డు: 

స బోథో విషయా ద్భిన్నో న బోథా త్స గ్షన్న బోధవత్ , 

వ్యా. కస్యానభవన్యస్వవిషయాదల్ళు నా చేదం బోథాంతరాద భేదం చాహ:-- 

సభోధ ఇతి. స బోధః ఫౌముస్తాజ్ఞా నానుభేవః విషయా దజ్ఞానాద్భిన్న: పృథగ్భృవితు 

నుర్హ తి. బోధ త్వాధ్ధ టబోధవల్ . బోధాంతరాన్న భిద్య తే. “ భోధశ్యా త్స పన్న బోధ 

వల్. ఫలితం కఢయన్ను _క్షన్యాయమన్య త్రాష్యతిదిశతి._ఏవమి త్యాదినా. స్థన 

తృయేజపి ఏకదినవ ర్షిని జాగ దాద్యవస్థాత్సయే౭.పి సంవిడేె వ. సర్వం వాక్యం 

సావధారణమితి న్యాయాల్ తద్వద్దినాంతర ఇలి. 

టీ, సః=ఆ (ఆజ్ఞాశానుభవరూప మైన), బోధకిజజ్ఞానము (సుమ క్రిసాక్నీ యగు 

జ్ఞానము, విషయాల =తనకుగోచర మగు నజ్ఞానమునకం టె, భిన్న 8=వేజై యుండును, 

(సాకీ యగుటచే దృశ్యమునకం టె భిన్న మగు ననుట. స్వప్నబోధవల్ =స్వవ్నము 

నందలి జ్ఞానమువల్వె బోధాత్ = మజీయొక జ్ఞానమునుండి, న (ఖిన్నకి = చేజైనది 

శాచేరదు (జ్ఞానోముల కన్నింటికిని స్వరాూవస్వభావము లొక్క_టియే కదా యనుట. 

తా. ఈనిధముగ సుషు _ఫ్యువస్థయందు జ్ఞ జానము కల దనుట 

సిద్ధాంత మమ్మును, కావున నదియు జూగ గ్రత్స గవ్న జ్ఞ జానములకం శ 

భిన్నేము కానేరదు. ఆజ్ఞానములు తమచే దూడణుడుపడార్థములకం టె 

మా త్ర మే ఖిన్నము శె నట్లు ఇదియు (సుషు _ప్యువస్టయందలిక్షానంబును) 

త్రనచే గ హింపంబడు నజ్జ్ఞూనముకం కె మాత్ర మే ఫిన్న మగును; అవి 

(ఆజ్ఞానములు) తవులో భిన్న ములు కాన నివు వానికంచె భిన్నము 

"కానేరదు. అన్నియు జ్ఞా జానములే కదా ! 

అవ. జానమున ౩దు "భేదము లే దని నిరూపించి యివ్వుడు దానికి ఫలభూతమగు 

ననిత న్స సాధించుచు డు: ల? స్టైల్స్ మును థిం న్నాడు 

న్ ఏవం స్థానత్ర యే పర్లి కా సంని త్తద్ష ద్ది దినాంతరే. 6 

మాసాబ్దయాగక ల్పేష గతాగ మ్మే ద్వశేకథా, 

నోచేతి. నా స్తమే లేకా సంవి చేపా సియంపృ భా, i 

వ్యా. యథై కసి క్ దివ సే౭._వస్థాత్ర శ్రయేజపి జ్ఞానస్యా భేదః వీవమన్యసిన్నషీ ది 

యీ2_నీకఖా౭. నేక 
ఆమ్ ఎర దిమ 

ప్రశాశేణ గశాగమ్యేవ్యతీ శాగామిషు మాసేహ jn షు 
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అద్దేవ ప్రభవాదివు, యుేషు కృతాదిష, కల్పేవు [బృహాదిషు చ జ్ఞానస్యా భేద నే 

త్యర్థః. సంవిద వకత్వసమర్థనే ఫలిశమాహ: నో చేతీతి. యశః సంవిదేకాఒతోనో చేతి 

నోత్సద్య తే. నాస్తమేతి న వినశ్యతి చ. అసాక్నీకయోరు త్ప త్తివినాశయోరసిద్దేః స్తో 

త్స త్తివినాశయో _స్తయెవ సంవిదా గృహీతుమశక్య త్వాత్సంవిద నరాభావావ్చేతి భావః. 

నను సంవిద నరాభావే శాావహకాఖావాదన్యా అవ్యభా వే జగ దాంధ్యం వ్రసజ్యేలేత టీ 

ఆహ:----వ షేతి. ఆత్రాయం ప్రృయోగః, సంవిత్చ వ్రయంప్రకాశా అ వేద్య కే సత్య 

పరోత్ష త్వాద్వ వ్రత కేణ సుటవల్ . నచాయం విశేషణాసిద్ధో సూతుక సంవిద8 స్వసం 

వేద్య క్వే కరక _ర్టృత్వవిరో ధాత్పర వేద్య ల్వే ఒనవస్థానాదత; స్వ ప్రకాశ తేన భాస 

మానాయా8 సంవిదః సర్వావభాసకత్వసంభవాన్న జగ దాంధ్య ప్రసంగ ఇతి భావ, 

టీ. నీవం=ఇట్లు విచారించిన, స్థానత్రయే అపి=మూండ వస్థలయందును; సంవిల్ = 

జ్ఞానము, ఏకా = ఒక్కటియొ (నర్వం వాక ఫి సావధారణం = “వాక్యములన్ని యు 

నవధారణముతోోం [నిశ్చయమును సూచించు వవశబ్బముత్ “ల గూడినవియో అను 

లోకన్యాయము ననుసరించి యీవిధముగ నర్థము వెప్పంబడెన్సు. తద్వత్ = అట్టె 

దినాంతరే = మం౭కీయొక దినమునందుళు గ్రహింపవలయును. అనేకధాజఅనేకవిధము 

లుగా గ తాగ మ్యేషము-గత = కడచిపోయినట్టియు, ఆగమ్యవం = రాంబోవునట్రియు, 

మాస, . ,.కల్పేవు - మాన = నెలలయందును, అబ్బ=సంవత్సరములయందును; యుగ = 

యుగములయందును, కల్పేషు = కల్పములయందును, [తద్వత్ ] సంవిత్ = జ్ఞానము, 

వకా=ఓఒక్కటియే. నీషా=ఈజ్ఞానము; న ఊదేగి = ఉదయింవదు (ఒకప్పుడు పుట్టునది 

కా దనుట) న అస్తం వితి=అ_స్తమింపదు (నళింపదు). స్వయం ప్రభాజతనంతటందాే 

(పృకాళించును, 

తా, వై చెసిన నిరావణవలన “ర్పిక్ట_దిననున నున్నమూండవస్థల 

యందును జ్ఞానమునకు ఖేదను లేను” అనుట సృష్ట మైనడి కదా! ఈ 

సిద్ధాంతమును విమర్శించిన నొక దినమునందువ లె నె మణీమొకదినము 

నందును జ్ఞానమునకు ఛేద ముండ దనుట నిస్పంశయముగ స్పష్ట. 

మగును. లక్ష విశారించినచో నెన్నిదినములు గడచినను మాసనులు 

పోయినను సంవత్సరము లలి క్కమించిన ను యుగనులు చెల్లినను కల్చ 

ములు గడచినను జ్ఞూనముమాత్ర మొక్క_టీయే యనుటలో వివాద 

ముండదు, భ విష్యు తా-లమున నెట్లో యట్లు భూకశకాలమునందును 

ఎన్ని దినములకు -ముందై నను, ఎన్ని మాసములకు వూరముననై నను, 
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ఎన్ని సంనత్సరనులకు ముంగల నయినను, ఎన్నియుగములకుం బూర 

మున నయినను, ఎన్ని కల్పములకు దిగువనై నను జాన మొక్క_కియే 

యగును. కావున నేదే దెళ్ళిట్లు మాజీనను | జ్ఞానమునకు మార్చు లేదు. 

“ఇట్టు చెప్తట యుక్తము కాదు. ఇప్వుడు భానమనక నుత్చ త్తి తినినాశములే 

లేవని చెప్పిన ట్త్ది. ఇట్టి వదార్థ మొక్క-టి కల దనుట ప్రత్యమవిరుద్ధము. అన్ని పదార్థ 

ములకు నుత్స త్రి శి కానవచ్చుచుండ నొక్క_దానికి మ్మాత్ర, మేల 'లేకపోవును ? అని 
యెదవేమొ విశుము. అన్నిటికి నుత్పత్తి కల దనుట నకు కాని జ్ఞానమునకు 
మ్మాతృము లేదు. అది సర్వసాతీ యని మున్నే వివరించి యున్నాము కదా! స సర్వసాశ్నీ 

యగువాం డుక్చ త్తివినాశములకుం గూడ సాశ్నీగ నుండవలయును. దృశ పదార్థముల 

కంటెం బూర్యకాలమున నుండనివాండు వానిని చూడలేండు కదా!" కావున సీజ్ఞాన 

ముత్చ త్తికం బెం బూరషమున నుండవలయును. మజియు నొకదాని వినాశమును 

జూచువా6 .డూవినాశమునకం టెం బిదవ నుండిననే కాని “ఆపదార్థము నశించినది” అని 

చెవ్పచేరడు. కావున సీజ్ఞానము వినాశమునకం టె నావల కూడ నుండవలయాను. 

ఇట్లైన దీనికి నుత త్తివినాశములం సంభవించుటకు నవకాశ "మెక్క_డిది ? తీ,శాలముల 

యందు చేకరూవముతో నుండిననే కాని సాక్షీ తము సంభవించదు, 

“ఇట్లు ఇస్ప చేల? ఈజ్ఞానము ప్రృవంచమునకం టె ముందు జనించి ప్రవంచో 

త్స రిని చూడవచ్చును; వినాశమునకంటె నావల కొంతకాలము నిలిచి వినాశమును 

గహ ౦వవచ్చును” , అనియెదవేమొ. ఆది సరి కాదు. అవ్వడు జ్ఞానమునకు గూడ 

నుత్ప త్రివినాశళము లుండును గావున వానిని చూచుటకు మతియొకసాక్షీ కావలసీవచ్చును. 

వానికిని నుత్స త్రివిగాశము లుండునేని వానిని చూచుటకు మణీయొకసాక్నీ యుండ 

వలసివచ్చును. ఇట్లు వరుసగా సాక్షులను (గృహింపంబోయిన 'నెప్పటికిని ముగింపు కలు 

గదు, ఇది దోవము కదా! మజియు నుక త్తి గల పదార్థము లన్నియు నచేశనము 

అనుట ప్రశ్యతమై యున్నది. పంచభూతములు "మొదలు వోనయెదురం గానవచ్చు సర్వ 

ప్రవ పంచము లవేతన ములుగనే యున్న వి. మనువులు పశువులు మొదలగుభూతములు 

జనించుచుండుటయు చేళను లగుటయుం గానవచ్చు చున్న ను, అచ్చట సూక్షదృష్టితో 

విచారించిన పైసిద్ధాంకమే స్పష్టమగును. అచ్చట శు, క్ష కోణితవరిణామముచే జనింఛినది 
చేవామేకాని మజీయేదియుం గాదు, జడేనా మచేశన మనుటలో "ెపరికిని వివాదము 
"లేదు కదా! కావున నుళ్చ త్తియుండినచో నాజ్ఞానము జ్జానమే కొకపోవలసీవచ్చును. 

ఇది సర్వానుభవవిరుద్ధముక'దా ! కావున కాన మెప్పటిీకి నొకటియే. ఒకచ్వుడును జనిం 
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సదు మజీయొకపప్పడును నళింపదు. సర్వసాక్షీయె యెప్పటికి చేకరావముతో (ప్రకా 

కించు చుండును. 

“ఇట్లు చెప్పిన మజియొక దోషము వచ్చును. సాక్షీ లేకున్న నేవిషయముగూడ 

రద్ధింప దని మిరే యంగీకరించి యున్నారు. ఆయంగీకారమువలననే కదా యుత త్రి 

౧ నాశమూలమున జ్ఞననిత్య త్వమును సాధించితిరి! మామాట కిచ్చటశే భంగము కలిగి 

నది, అన్నిటికి సాక్షీ కావలసియున్న జ్ఞానమునకుమ్మాత్ర మక్క_ఆ లేదా? ఆనియెద 

వేమొ వినుము, క్షానమునకు నితరసావ్షీ యుండుటకు వీలులేదు. ఉండవలయు నని పట్టు 

పట్రిన నది చేతనమా | ? చతనమా? అచేతనయెనను సమమా? హీనమా + అధికమా ! 

ఇం చేవతంబును యుక్తము కాదు, అచేతనము వేతనమును గ్రహించు ననుట 

హాస్యాస్సదము కదా! ఇంక చేతనము సమ మైెనచో సమకాంతి గలదీపము “రెండవ 

దీవమును ,ప వృకాళింవంకేయ లేనట్టు జ్ఞానమును ప్రశాళివగేయశేరదు; కీ,నవాయిన చో 

దానినిగూర్చి చెప్పవలసినవనిమే లేదు. అధికమెనచో నొక్కదానికంటె నధిక మైనది 

మణియొక్క_టి యుండ దానికంటె నధికయొనది 'వేటొొక్క_టిమ్మా క మేల యుండ 

రాదు! అ ట్టుండుట నంగీకరింతు మేని సాక్షీ వరంచరకు నంత "మెన్నండో? ఈకారణము 

వలన సాక్స్ యొక్క_ంజే కలం డని మా శ్ మే యంగీకరించి తీరవలయును: లోకమున 

ేశనావేశనములు శెండే కలవు గాని యిళరములు లేవు. అందును స్వరూ పాది భేద 

ములచే నచేతనములు ఖిన్నము లగును కాని చేతనములు కా వని ముస్నే పలుమాటు 

వివరిం-చియున్నాము. కావున చేతనవదార ర్భ మొక్క-టియీ. అది నిత్యము. న్వయం పకా 

శము. దీపము తనంత వెలుంగుచు చుట్టు న్న పదార్థముల 

ఈజ్ఞానమును తనంత తానే వెలుగుచు సర్వ ప్ర పంచవోను 

బ్ర కౌళింపం బేయునట్లు 

ప్రకాళింపం బేయుచున్నది. 

“ఇట్టు వెవ్ప నేల! ఈజ్ఞానమును వరుడు గృహింవలే కున్నను తనంత తానే 

తె౬సీకొనవచ్చును” అనియెదవేమొ. అదియు సంభవింవదు. 'అవ్వుడు తెలిసికొనుట 

యను క్రియకు తానే కర తానే కర్మ కావలసివచ్చును. ఇది విరుద్ధము. వ్రేలు తన 

యగృమును తాను స్ప ఎ్రశింసలేనట్టు "ఫైద్దము తనయంచును తాను న్ సకొన లేనట్టు ఏ 

పదార్థంబును తన్ను. 'దా "నేమియు చేసికానచేర దని తనకార్యమునకు తనను కర్తగా 

చేసికొనచేర దని యిదివణకే సవిమర్శముగం జూాపియున్నాము. వాండు తన్నుందాను 

ఖండించుకొనియెను అనుమొదలగు ప్రయోగము లశేకములు గలవు; వీనికి గతి యేమి ? 

ఆనియెదజేమొ వినుము. శరీరమునకు నవయవములు కలవు, కావున నొక యవయవము 

చేయుకార్యమునకు మణీయొక యవయవము కర్మ కావచ్చును. జ్ఞానమున కన్ననో యొట్టి 

యవయవములు కాని (క్రియలు కాని "లేవు, సావన నవయవ భేదము నాశ శృయించి ' 
'వేదాంత...2 



18 శ్రి వేదాంతపంచదకి, పృథమ ప్రకరణము 

ప్రవ ర్రించు కర్మ కర్తరి ప్రయోగము. “తన్ను తానే ఖండించుకొనియెను” అనుమొద 

లగు (ప్రయోగములు ఈజ్ఞానవిషయమున కార్యసాధకములు -కాచేరవు. కావున చెట్టు 

చూచినను నర్వసాక్నీ యాగునీజ్ఞానము సర్వయనముగంగాని వరులచేతంగాని యొజుంగం 

బడం దగినది కాదు; అవరోతమె (ఆత రూపమై పప్రకాళించునది; నిత్యము. 

అవ, జీవ,బ ద్ర హ్లైక్యము నువచేళించువాండు కావున మొట్రమొదట స్ ౦థక ర్త 

జీవుని సత్యజ్ఞాానంప్ చూపుని సాధింవం దలంచుచున్నాండని మూండవళ్థోకవవయొక్క [ా 
యవతారికయందు వివించియున్నాము. ఇప్పటికి జ్ఞాననిళ్య త్వము సయు _క్రీకముగ 

సాధించంబటెను, నిత్యత్వ మనినను సత్యత్వ మనిన నొక్క_టియే. ఇక నీ క్రిందిక్టోకమున 

జ్ఞానమునకు జీవునకు. గలసంబంధముకు, జీవుం జానందరూఫుండగుటయు. వివరింప 
ఇ 

బడును 

న్లో రాయ మార్తా వరానంద।ః పర ప్ర మాస్పవం యత 

మాన భూవం హి భూయాస మితి స్రైమాఒత్త నీక్యు తే, 8 

వ్యా. భవల్వేవం సంవివో నిత్యత్వం స్వ ప్రకాశళ్వ్ణం చ. తతః కిమిత్యత ఆవా:- 
ఇయమితి. ' అ త్రాయం ప్రయోగఓ ఇయం సంవిదాత్తా భవితుమర్గ తి. నిత్య 'ల్వే నతి 
స్వ (వుకాశ త్వాద్య నై షైవంనత 'చేవం. యథా భట ఇతి ఆత నో నిళ్యసంవి దూవళ్వ 

ప్రసాధశణీన నళ సత్వ మపి సాధితం భవతి, నిత త్వాతిరి క్షస సత్యత్యాభావాల్ నిత్యత్వం 

సత్యత్వం. తద్యస్యాస్తి తన్నిత్యం సత్యమితి వాచస్పతిమి శై రుక్తత్వా దితి భావః. 

ఆళ్యన న అనందరూవత్వం సాధయతి. వరానంద ఇతి. అశ్వేక్యవమ్యులే వరశ్చాసావా 

నంద శ్వేతి వరానంద నిరతిశయనుఖన్వరయావ ఇత్యర్థః. త త్తే హాతుమాహ:---వరేతి, 

యత్ యస్తాత్కారణాత్సరన్య నిరుపాధికల్వేన నిరతిళయస్య 'ేన్లుః స్నేహస్య 

ఆస్పదం విషయ స న్తస్తాదత్రేద మనుమానం ఆత్రా వరమానందరూపః "హరన మూస్పద 
త్యాల్, యః వరమానందరూపో న భవతి నాపై వర్పేమాస్పదం. యథా ఛుటః* 
తథా చాయం కరే (ప్రేమాస్పదం న భవతీతి న, తస్తాక్సరమానందరూపో న ఛవలీతి న, 
నన్వాత్మని భిత్తామిప శ్వేషస్యోముధ్య మానత్యా ల్చే్రిమూస్పదక్యమేవాని్ధం కుళ$ వర 

శ్రేమాస్పదత్వ ! మిత్యాశంక్య తస తన స దుకిఖసంబంధనిమి క్త శక ర్వేనాన్యథాసిన్దత్వా లే త్స) 

శ్చాళ న్యనుభవసి ద్గత్వా చ్లెవమితి సంహారతిమా న భూవమితి. ' హీ యస్తాత్కారణా 
దాక ని విషయే మొన వ మహం మా భూవమితి న మమాసత్వం కదాసి మాభూ 
తంతు భూయాసమేవ సదా సళ మేవ మమ భూయాది ల్యేవంవిధం ్ రేమేత్యులే 

' నైై పరనుభూయే. అతో నాసిద్ధి రిత్యర్థః. 
ళీ 
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టీ ఇయం = ఈజ్ఞాన మే, ఆకా = స్వస్వరూపము (జ్ఞానమే జీవ్చుం డనుట్సు 

యతః = ఏకారణమువలన, పరో శ్రేమాస్పదం = పర=అధికమెన (ఆహాధి లేకండుట చే) 

నిరతిశయయొన, నిరతిశయ మనగా నన్నింటికం టె నధీకయమెనదిి, ప్రేమ = శ్రీ తికి 

అస్పదంజస్థానమగుచున్నాండో [తతః = ఆకారణమువలన] [ఆతా=తేవు.డు] వరా 
నందక = 'రమానందరూపుయ (ఆనందరూవము కానివదార్థమునం 'బెవ్వరికిని (స్త స్సు 

యుండ దనుట. ఆత్మని = తనయందు (జీవునియందు మా గానం [ఇతి] న = న్ 

భూమి పె నుండ నక్ళ_జి లేదు. అను నుద్దేశము కలుగదు. భూయానం ఇతి=ఎప్పటికిని 

జీవించియే "లేక నిలిచియే యుండవలయు నని; 'సేమజ ప్రీతి, ఈక బలే = సర్వానుభవ 
న 

సీగమై కానవచ్చుచున్నది. తన నాళము నెష్వండును కోరండు కదా యనుట. నీది యెట్లు 
టా యా 

ఏ+యినను తానుమూ శ్ర ము చక్కంగా నుండినం జాలు నని (ప్రృతివాండును కోరుచుం 

డునుగదా యని తాత్పర్యము. 

తా. వై నిదావణమువలన జ్ఞానము సత్య మని తేలినది. ఆ 
జనమే జీవుడు, అదియే స్వస్వరావము. జ్ఞ జాన "మొక్క_టితవ్ప తక్కిన 

“పేవియు నిత్వములు కావు. స్వప్ర కాళములును కావు స్వస్వరూప 

భూతములును కాను. ఘటమును స్వస్వరూవ షముగ నెవ్షండై న భావిం 

చునా? “దేహము నట్టు భావించుచున్నారు కదా” యనియెదవేము, 
అది భాంతి, దేహానము పాంచభాతికము; జడము. మన చుట్టు నున్న 

పదార్థము లన్నియు నిట్టివే. ఇట్లుండం దక్కిన వానియందు లేనియాత్త 

భావనను దేహమున నుంచిన నది భాంతి యనుటలో సంశయ మేమి? 

మణియు “నిడి నాచేయి నాకాలూ అను 'మొదలగువ్యవహారము 

లనేకనములు లోకమున నున్నవి. వీనితాత్సర్భ్ణమును విమర్శించిన “నా 
యిల్లు” అను "మొదలగు వాక్యములయొక్క తాత్పర్యమువ లె “నేను 

నేటు, చేయి వేణు అనిమా త్రమే కదా తేలును. ఈ కారణము 

వలనంగూడ ఆత్మ జేహముకంచట భిన్నుండే. ఇదియునుగాక చేహ 

మచేతనము. ఆత్త యజట్టివాం డని యెవ్వరు నంగీకరింసరుకడా ! కావున 

"దేహము నాత్తగ గా భావించుట భాంతి యనుటలో వివాదము లేదు, 

ఈకారణమునలన నేది జడమో యనిత్యమో యది యాత్త "కాదు, 

స పృకాశంబును నిత్యంబు నగుటచే జ్ఞానమే యాత్మ, తనిరూవణ 

వలన జీవుండు సత్యజ్ఞానరూపుం డనుట సీద్ధాంతే మెనది, 
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, వి, ఇట్టె జీవుు డానందరూపుండుగాం గూడ నున్నాండు. ప్రతివానికి తన 

యందు ప్రేమ కల దనుట నిర్వివాదముకచదా! న్ యేపదార్థములయందు డేను యుండునో 

అవియెల్ల నియకముగ నానందరూవము లై యుండవలయును. కన కానందము కలుగు 

ననియె కదా ప్రతివాండును పదార్థముల? ట్రే మించుట. ఇందును మణీయొక విశేషము 

కలదు. లోకమున నన్ని పదార్థములు నొక్క వధముగ నానందమును కలిగించుట "లేదు; 

ప్రేమయు వానియం దొక్క_తీరుగ నుండుట లేదు. ఆనందమునందును 'ప్రేమయందు 

ననేక తారఠమ్యములం గానవచ్చుచున్నవి. కావున ేపదార్థ మెంత యానందము 

నొనంగలలపో దానియం దంత చేను యుండు నని సిద్దాంతము వేయవలసి యున్నది* 

ఇది సర్వాశుభవసిస్థ సి నుగువిషయ మే. . ఈకారణమువలన డెనియందచి స్రేమకం'టె నధిక్ష 

మగు సేమ నుణియుకచాని-పె నుండదో యది (ప్రేమాస్పదవస్తువుు ప పరషానందరూవము 

కావచ్చు ననుటలో సంశయము లేదు. కావున జీవుడు సామాన్యముగ నానంద 

రూపుండే కాదు; వరమానందరూపుండుకూడ నెయున్నాండు. “ఇట్లు చవ్ప చేల ? 

ఆక కంటె నధికముగ పురుషుడు దేనిని కాని డ్రేమింపం డనుట నిశ్చయమే కాని 

అంశమ్మా కృమున వాడు (అత్మ) వరనూనందరూపుండు కానేరండు. వరమానందరూపుం 

డనిన నాఠనియుదు దు!ఖనంస్పర్శ మించుకంతయు నుండక పోవలసివచ్చును. అప్వుడు 

అకనియందు 'జ్వేష మెప్పటికిని కలుగంగూడదు కదా. అట్టు కలుగుట లేదు. లోక 

మున సాధారణముగ ప్రతిమనుష్యుండు నొకొ_కమాలు చీ నాబృతుశేల? యని 

కన్ను దాను బ్వేషించుకొనుచున్నాండు కదా” యనియెదవేమొ వినుము. ఇది తన 

మింద నున్న చ్వేషమువలన వచ్చినది కాదు. తాను మృతినొందవలయు నని యొవ్వనికి 

నుండదు కదా! దుఃఖమువలన కలుగుబాధను సహించలేక మ్మాఠ, మే యట్టి వ్యవహారము 

జరుగుచున్నది. “ఈ'బాధకం టె మృతియెనను మేలు” అని మాత్రమే యావ్యవసార 

మునకు తాళ్పర్భము, ఏవి యెట్లు పోయినను తాను మాత్రము నుఖముగ నభివృద్ధి 

నొందపలయు ననియే కదా ప్రతివానికిని కోరిక, కావున నింశమ్మా కృమున జీవుడు 

పరమానందరూవుండు -కాకపోండు.  ఇట్రివానికి దుకఖసంబంధ ముండదు కదా [7 

యందుబేమొ, ఆది లేవన్న శు భ్యాంతిచే నున్నట్లు భొవింపంబడు చున్న ది యనియు నదియే 

బంధ మనియు నిదివజకే సూచించియున్నాము.. ఇకముందు గగ గృంథమునందును 

ఈవిషయను స్పష్టము కాగలదు, కావున నిప్పటికి జీన(డును ఫేక్యక్ఞాశానంద 

రూపుండే పరమేశ ష్షరుని యట్రివాండే యని తేలినది, 

“అగునుగాక. ఆనందమును కలిగించువానివై లోకమునం బీతి ప్రతివానికి 

నున్నది యనుట నిస్పంశయ మే. అధికముగ నానందమును కలిగించగలవి యధికమగు 
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డ్రేనుకు నాస్పదము లగుచున్నవి యనుటయు సత్యమే. ఇట్లైనను జీవునకు ఆనందరూ 
= 

పము కలదనుట యు _క్లియు కము కానేరదు. పదార్థములన్ని యు కమ తమ సామర్థ్యము 

కొలది యానందమునకుం గారణములే కావలయునుగాని మజీయొకవిధముగ (ఆనంద 

రూవములుగు నుండ నేరవు కదా!” అనియెదవేమో అట్టుకాదు. ఆనందమును గలిగించు 

ననుటయే "మొట్టమొదట సంభవింపదు. జీవుండై నను మతీయేపదార్థ మైనను ఆనందరూ 

పము కావలసినదియేు కాక తజ్ఞనకము కానేరదు. ఆనందములలో తారతమ్యము గాన 

వచ్చుచున్నది; దుఃఖములలో కూడ నట్లే తారతమ్యము గానవచ్చు చున్న ది, ఈయానంద 

దుఃఖములకు పరస్పరము విరోధము కల దనుట నిక్వివాదము కదా! ఇంక వీనికి జనకము 

లగు వదార్గము లుండుెనేని యవి నియతములుగ నుండవలయును. ఆనందమును కలిగించు 

నవి దుఃఖమును కలిగించదలసహాడదు, దుఃఖమును కలిగించునది యానందమును కలిగింవం 

గూడదు. మజియు నీయానందదుఃఖములలోం దొారఠమ్యుములు కలవు గావున “ఇంత పరి 

మాణము గల యానందాదుల నిట్టి పదార్థము జనించంబేయును” అను నియమము కూడ 

నుండవలయును. “డేశకాలశేదములవలన మార్పులు కలుగవచ్చును కదా [ యిని 

యెదవేమొ. ఇచ్చటవచ్చు స్వభావమునుగూర్చి మాటలాడుచున్నాముగాని లోళాను 

ఛవసమన్యయమునుగూర్చి కాదు. మజియు దేశకాల భేదమువలన నధికసామర్థ్య ము 

గలది యల్పమగుటవే ఏలు కలదు కాని యల్ప సామర్థ్యము కలది యధికమగుటకు 

పీలు లేదు. నదియు నియతి నత్మికృమింవదు కదా | అల్పసామర్థ సమే నియశమె 

యుండ నధికసామర్థ్య మెట్టు కలుగును. చేశకాలము లెంత యనుకూలములుగ నున్నను 

పొన్న గంటితార మహావృతము కాదుకదా! అధికసామర్థ్య ముగలవి యల్పసామర్థ్యములం 

కావచ్చు ననుటకును నికే నియమము కలదు. ేశకాలము లెంత్ యనుకూలములు 

కాకున్నను వటవృత్నము చేలశైం బ్రాకులాడ చేరదు. కావున సేవదార్థములనై నను 

"చీళశశాలములవలన నధికభేదము కలుగ చేరదు. కావున నానందదుఃఖము లాకజాని 

వలన జనించు ననువత్ము నంగీకరించినచో _వెనంజూపిననియమము లవశ్యముగ నుండ 

వలయును. లోకమున వానిలో నొక్క_టి మొనను గానవచ్చుట లేదు. పదార్ధ "మొక్క 

టిమే యయ్యు నొకనికి నధికము గాను మణీయొకనికి నల్పముగాను ఆనందమును కలి 

జ 6) 

నుండి' వచ్చిన వానికి జంత యానందమును కలీగించునో యితరులకు నంత యానంద 

మును కలిషింవదనుట నిస్సంశయము. ఇచ్చట కొంచెము పచారింపుండు. కవృతబ్బాయకు 

+ నల్చానంద్రమును కలిగించుట స్వఖావమా? లేక యధికానందమును కలిగించుట సభా 

వమా? లేక దేళశకాలభేదమువలన నాస్వభావములకు నెట్టేని మార్చు కలిగనా? ఇం 

గించుచుండుటను ప్రత్యత్షముగం జూచుచున్నాము. వృతచ్చాయ ప్రభండాకవవ 
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చేవక్షము నంగీకరించినను నిలువదు. చేని శేది స్వభావమో దాని శెన్నంటికిని ధ్వంసము 

కలుగదు. దేశ కాలభేదమువలనం గూడ దానికి మార్పు రాదు. వచ్చినను అమార్చు 

వస్తువునందును డానిమాలమున ఫలమునందును(సాడ గానవచ్చుటచే నొకనికి నొకవిధ 

ముగాను మణీయొకనికి మలీయొకవిధముగాను తోంచుటకు వీలులేదు. బేశకాల భేవముచే 

శీణించిన వటనృతీము శీశించిన ట్రొకండును వృద్ధింజెందినట్లు మజకీయొకండు చూచుట 

కలదా? కావున ననేకతారతమ్యములతోం గానవచ్చు ఆనందములకు ప్ర ల్యేకకారణ 

ములు లేవని లేలినది. ఇదియునుగాక ఆనందమును కలిగిం చుపదార్థము దుఃఖమును కలి 

గింపంగూడ దశునియమమెనను లోకమున లేదు. కొందణిచే నాదరింవంబడుచున్న వడా 

ర్భములే మజీకొందజ చే ద్వేషింపబడు చున్నవి. కొందణి కిష్ట్రమెన యాహారవదార్థములం 

మఆికొందజుకు రుచింవవనుట ను ప్రసిద్ధము. కావున చెట్టును ఆనందదు!ఖములు వదార్థ 

ములవలన కలుగు ననువాదము యుక్తము "కాదు 

ఇల్లై యాయానందదు$ఖములు వదార్థములకు గుణము లనుటకును వీలు లేదు. 

ఆవి శెండును విరుద్ధధర్భ ములు గలవియగుటచే నొకదాని కాశ్యయమెన వదార్థమును 

మణీియొక్క-టి ఈ శ్ళయింపదు. అగ్నియందుంగల -వేడిమితోలయహాడం జల్లందన ముండదు 

కదా! కావున సీవథత్ మునుబట్టి చూచినను ఆనం దగుణక వదార్థమువలన దుక8ఖానుభవము 

క్షలుగంగూడదు. మలియుంయ 'దారళమ్య ములను గూర్చి వివారించంబోయిన నవి నిత్యము 

లనినచో గుణమునకు విభాగము సంభవింవదు. కావున నావతీము యు క్రియు క్షము 

కానేరదు. గుణములకు నవయవము లుండవు. “ఇది కొంచెము తెల్లగా నున్నది. 

ఇది మిక్కిలి తెల్లగా నున్నది” అను మొదలగు వ్యవహారములు మాలిన్యము 

మొదలగువానిచేం గలిగిన తిరన్కా_రమువలన ఇనించినవియే కాని గుణముయొక్క_ 

యల్బాధికఖాపమువలన జనించనవి కావని సర్వవాదులు నంగీకరించి యున్నారు. ఇక 

నా తారతఠతమ్యముల ననిత్యములనుగాం 'జెప్పినచో మాపవ్షమునే యంగీకరించిన ట్రగును, 

ఆపుడు ఆనంద "మొక్కటియే యనియు నది తారశళమ్యములతో చూడంబడుచున్నది 

యనియు మా క్ర మేకదా చెప్ప్సవలయును. అపుడు "లేని తారతమ్య ములు తోంచుటకుం 

గారణ మేమి యనవలెను? భా9ంతియే యనవలయును. భాంతివలననే కాని లేనివి 

యున్నట్లు త్రో (వవు. ఎండమావులయందు నీరు మొదలగువానిని సృృజింపంగలదిఖ్యాఎతియే 

కుదా. మలీయు నిది చేతనునకు మ్మాత్య మే కలుగునది యగుటచేత “పురుషునిభ్యాంతివలన 

ఆనందదుఃఖములు నీకస్వరూషమములే యొనను తారతమ్యుములు కలవిగం దోంచు 

చున్నవి” యనవలయును. ఈవిషయము నంగీకరించిన నిశ చెప్పబడు పదార్థములకును 

౦దమునకును గలసంబంధ మేమిగ నుండవలయును! ఆనందాదులు కార్యము లగుటకుం 
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నీ గుణము లగుటకుయాని వీలు లే దని సయు _క్రీకముగా నిరూపింవంబడుటవలనను 

మూండవమార్ద ము "లేకపోవుటవలనను అవి వదార్థములకు స్వరూవములే మయొతీరవలయు 

ననియు వెప్పవలయును కదా! 

ఇ ట్రయినను దుకిఖానుభవము కలుగుటకు పీలు లేదు, సర్వ పదార్థములవలనను 

ఓఒక్కొ.కవ్వ డొశకానొకని శెనను ఆనందానుభవము కలుగుచునే యున్నది గావున 

సర్వ పదార్థములును ఆనందరూపములే యనవలసియున్నది. ఇట్టుండ దానికి _ిరుద్ధముగ 

లోకమున దుఃఖానుభవ 'మెటనుండి కలుగును? అనియెద వేమొ విశును. ప్రవంచమున 

వా స్తవసి స్లితిలో దుఃఖ మనునదియే "లేదు. సర్వమును ఆనందమే. ఎంతదుఃఖమెనను (క్రు 

క్రమముగ శీణించి యల్పకాలములోనే యడంగుట యీవిషయమున  ననుభవ 
దృష్టాంతము. పురుషు డెవ్వుడును స్వస్థచిత్తుడయ్యే యుండును. దుఃఖము నడుమనశుమ 

- వచ్చుచు బోవుచుండును. కఈయనుభేవమును విమర్శించినచో పురుషస్వభావ "మేది 

యగును? ఆనందమే. దుః$ఖాఖఫావ మానంద మే కదా. ఈతత్వమును గృహించియే లోకులు 

సర్వసాధారణముగ “అవదలు కాపురము చేయునా?” అనున్యాయమును వాడుకొను 

చున్నారు. కావ్ళన దుఃఖము కేవలము భ్యాంతిసిద్ధ సిద్ధ మైనదిరెమీ. సర్వప్రవంచమును 

కల్పించిన అజ్ఞాన మే యేకస్వరూపునియందు జీవపరే భేదమును సంపాదించిన ఆవిద్యయే 

యేకజీవునియందు స్వపర భేదమును నిరించిన మిథ్యాజ్ఞాన మే యానందరూవము అగు 

పదార్థములనే దుకిఖరూవములనుగ భావించునట్లు సేయుచున్నది. అనాదినుండియు 

మనసునందు నిలిచియున్న రాగ జ్వేహాదులే (భేదదృష్రిమే దీనికి. గారణము. వరే 

పదార్థములయందు ద్వేష, ముండునో ఆయాపదార్థములం దుకఖరూవములుగా6 “గానం 

బడును. “తనకు దుఃఖానుభవము కలిగినపిదవ ద్వేషము జనించు ననుట యు _క్రియు 

క్షముకాని ముందే జనించు ననుట యెట్లు” అనియెదవేమొ వినుము. సంసార మనాది 

యగుటచే చేది ముందో నిర్ణయించుటకు వీలు లేదు. నీవపార్థమునకును దుకఖరూప 

ముండుటకు వీలు లే దని ఫూర్వమున నే యానందరూవత్వసిన్టాంతము చే నిరూపింవం 

బడెను కదా! * ఇట్లు చెప్ప చేల? "ద్వేష మానందరూపవదార్థమును దు9ఖరూజభమునుగల 

గనువజ చిన ట్రీరాగము దుఃఖయావమగు పదార్థమును ఆనందరూవముగం గనవఅఖె నన 

రాదా? వ 'దార్థములకు దుఃఖమే నె జన్వరూవ “కనరాదా[ో ఆనియెద వేని ఈవ్రూర్యదతు 

మిఏ్వ జే ఖీడింపయిడెను. సుఖము నిత్య మనియు, దుఃఖ మాగంతుళ మనియుం గణ 

లోకానుభవమును సదృపహ్రైంతముగ సన్యాయముగ నిదివలకే వివరించియు'న్నా ము. 

డేని నను నిత్యమగునదియే స్వరూప మగును గాని యాగంతుక మట్టు 'కానేరదుకబా ! 

"కావున దుకఖము భంతిసిద్ధ సిదము, సర్వ వదార్థములకు అనంద మే స్వరూపము. కొఛ్చున 
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జీవునకును అనంద మే స్వరూపము. జీవ బృవాములకు శఛేదము “లేదు గావునను (బృవాము 

సరవ్యాషక మగుట చేతను వానియందు కలయానం౦ద మే సర్వవదార్థములయందు నున్నది, 

ఈపదార్థములన్నియుంసాడ  (త్రాటియందు  సర్పమువలె నజ్జానముచే వానియందే 

యారోపింపంబడినవి యగుటచే వానికంటె ఫిన్నములం కావు. ఆయినను అనాదినుండి 

వచ్చుచున్న అజ్ఞానమువలన వీనిని చ ప్యభిన్నములంగాం జూచుచున్నాము. వీనికి 

స్వరూవ భూతమగు వరమానందమును గూడ బరిచ్చి స సాన నందముగ 6 జూచుచున్నా ము. 

వఏీపదార్థము నందు బహుజనులకు వారివారి చి క్రవరిపాకము ననుసరించి యాదర మధిక 

ముగ నుండునో, వాని నధికానందముళు కలిగించువానినిగాను ఇతరముల నల్వానంద 

జనకము లనుగాను తలుఎచుచున్నాము. ఇదియే ఆనంద తారతమ్యానుభవమునకుం గార 

బాము, ఇందువలన సే జీవునియందు మ్మాతృము వరిఫూర్త్రానందము గోచర మగుచున్న 

దని చెవ్వుటకు వీలు కలిగినది. ఆతండు (బ్రవామున నారోవపితుండు గాక శుద్ధుండే యగు 

టచే నిట్రి యనుభవము కలుగుటలోో విరోధము లేదు. కావున సర్వ పదార్థములకం టె 

ఆక యంచే యధిక 'ప్రేమ కలదు. కావున నాతండు పరమానందహాపుండే. ఆనంద 

శారతమ్య మెట్టు భాగేంతిసిద్దమో గీతి తారతమ్యముకూడ నట్టే ఛా)ంతిసిద్ధ మని 

-తెలిసికొనవలయును. క లక్వజ్ఞులకు నన్నియు వరమానందరూవము'లే. పరం ప్రేమాస్పదము లే. 

"కావున సర్వవిధముల వుండును వరమేశ్వరునివలెనే సత్యజ్ఞానానందరూపుం డని 

సిద్ధాంత మైనది! ఈ సిద్ధాంతమువలన “జీవ బ వాములకు భేదము లేదు” అనుట 
(UU 

పిదిం-చినది. 
థి 

అవ. “అత్మ యందు ప్రేమ కల దనుట నిర్వివాదమే కాని యదియే సర్వాధీిక 

మనుటకుం బృమాణ మేమి యనిన సమాధానము చెప్పుచున్నా(డు:._ 

. మాతా న నో త కే కర్ణ మ విత, నైవ మన్యార్థ మాత్తని, 

అత స్త త్పరవమం తేన పరమానంద తాత ను, 9 
లావి - 

వ్యా. నను మా భూత్స రూ పౌసిద్ధికి ప్రేన్లుః స పరల్వే మానాభావాద్విశేషణా 
న నావి జల్లి, = 

సిద్ధిర్లేతో రిత్యాశం క్యావ:--తశ్చే)మేతి. అన్య త, స్వాతిరి చై ఫుత్రాదౌ య'క్చే)ము 

తదాత్తార్థం తేఫామాళ త శేషళ్వనిమి త్తక మేవ న స్వాభావికం. నీవమాత ని విద్యమానం 

శ్రేచాన్యార్థం న. ఆత త నోఒనన్య శేషతయాన్య శేవషశ్వనిమి శ్ర తకం న భవతి. కిన్తాాత్మ్ 

త్వనిమి త్త కకమేచాతో నిరుపాధిక త్వా త్త త్పరవుం నిరతిశయం ఫలితమావా:---లే 

చేతి. లేన నిరతిశయ, శే పేమాస్పద త్వేనాత, నకి పరమానందతా నిరతిశయసుఖరూపత్వం 
క్ 

నీదన్ఏ, 
థి 
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టీ. అన్యత్ర, = ఇతర పదార్థములయందుం (పుత్రమిత్ర తృకళత్రాదులయందు గల, 

తల్ = సర్వలోక ప్రసిద్ధమయిన, _పేమ=న్నే వాము, ఫళ్తార్థుశసాఅకై మాత్ర, మే 

యున్నది (తనకు నుపయోగింతు రను "కారణమువలన మాత్రమే భార్యావుశ్రాదుల 

యందు ప్రీ తి కలుగుచున్నది యనుట ఆక నిజకనయందుం హో (చేమ, ఏవం = 

పెన వర్షిదచిన విధముగ (ఒకనివై నుండు పేమ తనకొజ 3 నట్లు): అన్యార్థం ణు 
షా 

కశరుల 'కొజుకై నది (ఇతరులకు తా నుషయుంక్తు కుం డగు ననుకారణమువలన కలిగినది. 

న=కొదు. అతః = ఈకారణమువలన ( శ్ర్రేచుకు తానే ముఖ్యాధార మగుటవలను,; 

తత్ = ఆప్కేమ (తనయందుం [జీవునియందు] గల చేమ, పరమం = సర్వాధీక 

మైనది. లేన = అకారణముపలన, ఆత్ర నకి=జీవునకు, కేహానందకా = పరమానంద 

స్వయావము కలదు. 

తా, మటియు జీనునకు పరనూనందస్వరూవము కల దనునిప. 

యము లో కానుభవముచెకం గూడ బాగుగ స్థరపజిపవచ్చును, సరా 

ధిక మగుష్రేను చేనియం దుంజునో అది సరమానందరూపము కావలయు 

ననియు, త్టప్రే మ జీవునియందే కల దనియుం గదా పూర్వము వివ 

రించితిమి. వసయమున లోకానుభవము కలదు, పృతివాండును 

భా ర్యావుతీ తవకుమి త (త్రృథనాదులం బేమిం చుచున్నాండు కదా! ఈ 

చ వ్రైముకుం గాకా మేమ? ఈథార్యాఫ శ్రా తాడులలో నేపదార్థ మైన దుష్ట్లమె 

త్సకు నువ యోగింపనిచో డానియం 'దెన్సండైన ప్రేవమును జూప్ర 

చున్నాండా? ఈ లోకమున స్రీవురుపాదులును వశుప పత్య్యూగూలు ననేకము 

లున్నను వానియందు సరఫ థారణనుగ సుమను చూపు చున్నా డా? 

లేదు, తనకు నుపయోగించువానినిమాత్ర మే  ప్రతిపురుగుంగును 

స్ర్రీయును ప్రే మించుచున్నారు. వశుపమ్యూదులవిషయము కూడ నిట్టి 

దియే, తమ్ము నెవ్వం డాహాకదానాదులచే రథీంచునో వానిని 

మాత్రమే. యని సే ప్రమించుచున్న వి. వానివలన తమకు నువయూోగము 

కలదు ఏ కావున వాన నభిమానింప్ప చున్న వి. బ్తది సర్వానుభవసిద్ధ మగు 

విషయము. ఇవ్వడు వచారింవుయ,. వ్రతిజంతువునకును సరాషధిక 

మగువ దార్ మెయ్యది ః ( దేనికొజో. సర్భంబును ర్రైమింపబడు 

చున్నదో “ఆట్టియాత్తయే కదా సర్వపచార్థములయందు " నున్న ప్రే, 

తనవోజుకే. యనుట మాత్ర మేకాని తనపై నున్న ప్రేమ య? 
చానికొజుకై _యెప్పుఢును పకణమించుట. లేదు. జకనికి_ తనవలన 



36 శ్రీ) వేదాంతవంచదకి, ప్ర థమ వ్ర కరణము 

వ్ర "యోజనము కలుగవలయు నను స్యూళముతో సివ్వంయను వపదార్థాం 

తీరమును ప్రేమింవండు, “బది యేమి? వరోవకారు లగువుహో నుభాస్రలు 

పృతిఫలమును కోరకయే పరులకు వ. గావింపు 
చున్నారు కదా!” యనియదవేని, వారును పరలోకములయందు 
తమకు సుఖభోగములు కలుగవలయు నను నుద్దేశముతో నె యాచ 
రించుచున్నారు. బ్రివామున వ పృ్కతిఫలము లేకపోయినంతమ్నాత్ర మున 
తనపై నున్న ప్రేమ పదార్థము కానేరదు. పరలోకమును విశ్వసీంపని 
వారు సహిత మీహలోకమోేననే మహ+*కీ రిని గోరి పరోవకాకము నాచ 
రించుచున్నారు, మనస్సున కట్టి యుచ్దేశము లేవని సాధించినను దాని 
వలన గలుగు ప్రతిఫలము క “రకు వచ్చీయే తీరును. అవ్వుకు “అత్మ 
పరులకు నుప య్క్తుం డగుచున్నాయం” అనుట ఛాంతియే యగును 

కదా! మజీయు నాత తృయొకప్పుడు పదాక్థుయ కావలసీవచ్చును; మజి 
యొకవ్వుడు స్వతం శత్రు, త్ డుం కావల నీవచ్చును. ఇ్రతరభూతములను సయ 
ముగా నుప వయోగెస చుకొనునప్పుడు స్వతంత్రుడు, వ్రతర భూత 
ముచే నువ యోగించుకొనంబపునవ్వుడు వరతత్రుయసను "కావలని 

వచ్చును. ఈ రెండు ధర్శములును పరస్పరవిరుద్ధములు, "కావున నొక్క_ని 

యంది యుండుటకు వీలు లేదు. *వరులచే నువ యోగించుకొనంబడు 
టకు దగినవాండు” అనుట మొటమొనట  సీదించినగదా “ఆత్త 

లు య యందు గలప్రేమ పరార్థ మగునా ? కాజా?” యని విచారించుటజే 

నవకాళము కలుగుట. కొనన నెప్పటికిని ఆత తేయందు కల వే ప్ర మ వరా 
రము కానేరదు, 

వి. ఇట్టు చెప్ప నేల? అక్క వరులవేతం గూడ నుపయోగించుకొనబడుచునే 
యున్నాండు. భృత్యుండు ప్ర పభువుే నువయోగించుకొనబడు చన్న లే అన్న వ స్త్రాది 
గృవాణము మూలమున ప్రభువు కూడ భృళ్యునిచే నువయోగించుకొనం బడుచుచే 
యుశ్నా(డు కదా! అనియద మము వినుము, వా _స్తవస్థితిలో అత్మ ఆత యనేకులుగ నున్నా 

డని తలంచుటయే భాంతి. విచారించిన నందణ యాత్మయు నొగ్కటియే. శండపది 
యని యొక పదార్ధ ముండిననే కదా యాత తృ వరార్థుం డగుట. నుణీయు కొంచెము 
విమర్శిం చిన నీఫప్రూర్వువత్ మే రాదు. ప్రభువు వనివెప్పిన దానిని నిర్గహించునది 
భృత్వునిచేవామే కాని యాత్మ కానేరదు. అత్మ సర్వసాతీ యగుటచే డేషుముకం'టె 
బన్ను. డని మున్నే విపరించి యున్నాము కదా ! మణీయు ఛృత్యుం డడిగిశ యన్న 



త్ర రక్త గవి పక వ్ర కరణను లె 

వస్తాదుల నొసంగునది ప్రభువుయొక్క చేవామే కాని యాత్మ కాదు. ఆత్మ తేన 

సాయంజ్యోోతిచే నిం ద్రియాదులం బ్రవ్తి ర్రింపంజేయువాంజే కాని యిప్పటికిని "స్వయ 

ముగ ప్రవ ర్రిచువాయే ఇ కాండు, ఈవిధముగ విమర్శించినచో మారు చూపిన దృహాం 

తమునందును చేవా మాత్ర చేశ నువయాగించుకొనంబడునది కాని ఆత్మ యన్య మగు 

చేవ పదార్గము'చేతను ఉపయోగిం చుకొనలుడుట లేదు. 

కావున ఆత్మయండలి ప్రేమ స్వార్థ మేకాని పరార్థము కానేరదు. ఇతర పదార్థ 

ములయందలి శ్రే మయూను ఆశ్తార్థమే యని వివరించితిమి. "కావున సప్కేమయందు 

(ఆత్మ విషయక మగు ్రేమయందు) కొజతయేమియు లేదు. ఇది వ పరిపూర్ణ మైనదియే; 

సర్వాధిక మైనదియే. ఇ ట్లగుటచే నిట్టి చే మకు నాస్పదుం డగుటచే ఆత్ర పరమానంద 

రూపుండనుటలో సంశయము లేదు. ఆత్ర కంటె నధికముగ మణియొక్క_దానిని ,సేమిం 

చుటకు వీలు లేదు. కావున ఆత కంటె నధికముగ మజీయొక్క_టి పరమానందరూజము 

కలది యగుటకు వీలు లేదు. కావున నెట్టు చూచినను జీవుడు వరనూనందరూపుండు, 

ఈతనికి సత్యజ్ఞానరూపములు కల వని మున్నే వివరించి యున్నాము, శు ,తియందును 
క, 

వర మేశ్వరుండు సత్యజ్ఞా నానందరూపుం డని వెప్పంబడియున్నాండు.. జీవుండును నట్టి 

వాంజే యని నిరూపింపాబడుటచే వారిరువురకు నైక్యము సిద్ధించినది. 

అవ. ఇట్లు సర్వార్థమును వివరించి యువసంహరించుచున్నా (డు: 

న్లో ॥ ఇత్థం సచ్చిక్సరానంన ఆత్మా యుక్త్యా తథావిధమ్, 

వ వ కం శు మాపదిశ్ష తే, రం బ్రహ తయో శ్చ వం రో శ్రుత్యంలే షూ దిశ్య లే 10 

వ్యా. వీ-తెః స ప్పఫీః కో శః (ప్ర తిపాదితమర్థం సంత్షీష వ్య దర్శయతి: :---ఇక్టమితి. 

శబ్లస్సర్మాదయ ఇత్యాదినా నళ స్య నిత్యత్వం పృ్కసాధ్య తస్య వేయమాశ్తే 

శాత త్వ ప్రసాధనేనాత్మ నకి నచ్చి ద్రూవత్వం సాధీళం. వరానంద ఇళ్యాదినా వ్ 

వరమానంద రూపత్వం సమర్థి తమళ: ఆతా మహావాక్వే త్వంపదార్థః సచ్చిదానంద 

రూపః సిద్ధః. ననూ క్తలతణస్యాత్మ నో యుకె కెవావగళా వుపనిషదాం నిర్విషయ ల్యే 

నాప్రామాణ్య దప్రసంగ ఇత్యాశంక్యాహ: ఎాశ+తథా ఏిధమితి. తథా తాదృగస్విధా 

ప్రకారో యస స్య త త్తథావిధం సచ్చిదానందరూపం పరం బృవా కళ్ప్సడార్థ స్తయో 

స్తక్వంపదార్థయోరై క మఖం డై కరసత్వం గ తు శు, త్యం లేము చేదాం లేవు ఉపదిశ్య లే 

ప్రతిపద్యతే. ఆతో న వేదాంతానాం నిర్విషయత్వమిత్యర్థః. 

టీ, ఇర్థం = ఈవిధముగ, యుక్త్యూ = యు ప్రలతోంజూచిన, ఆశా = జీవుడు, 
పరానం౦ద $= పరేమానందస్వరూపుండు (నత్యజ్ఞానస్వరూపుండు ఆని కూడ (గృహింపవల 

యును. పరం బ్రవా=పరబ్ర, బ వాము కూడ, కథావిధక్ = ఆట్లిదియే, శు శ్రుళ్యం తేషు ము 
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వేదాంతములయందు (ఊపనివషత్తులయందు, తయో శ్న = ఆయిర్వురకును ఐక్యం = 

అభేదము, ఊవదిళ్య లే = ఉవచేశింపంబడును, 

తా. ఈవిధముగ శ్లోకస ప్రకముచే జీవుడు సత్యజ్ఞానానంద 
రూవుం డని యుక్తులచే సాధింవబజడెను. “శ బస్చ రాయి? అను 
శ్లోకము మొదలు “సంది చేషా స్యయంప భా” అను న్లోకమువణకు 
సత్యజ్ఞానరూవములును, తర్వాత “పరమానంద తాత న” అను 

నంతేవణుకు ఆనంవస్వరూవంబును అఫీవర్షై ౦యబచెను. వర చి పాను 

కూడ నిట్టివాండే యనుట శబ్ద ప్రనూణమువలన గోచర మగుచున్నది. 
శెలియనివిషయనును ప్రకటించిన నేకాని శాస్త్రమునకు ప్రామాణ్యము 
కలుగదు, వ్ర త్య శూదులకం కొ భిన్నముగ US హాంపడుదినవ్వుడు శే 2 

సృమాణము ప్రమాణాంతరముల కగోచర మగువిషయమును చెప్పి 
తీరవలయును, అదియును ప్రత్య యాదిగోచర మగువిషయమునే చెప్పు 
నేని యనువాదమా (త్రమే యగునుకాని ప్రత్యవతవప్రమాణము శానే 
రదు కదా! కావున పర చ పామును గనార్చియు నాతని లతమేణములను 

గరార్చియు వేద మెట్లు చెప్పిన నక్లై యంగీకరించి తీరవలయును. మణటీయు 
నావేదము జీవ బ్రవాములకు నభేదమునే యువబేశంఘు నను విషయ 
మునుబట్టి చూచినను ఈవిషయమే సిద్ధాంత మగును. జీవుడు సత్య 
జ్ఞానానందరూపుం డను విషయము శేవలములగు ననుభవములతోచనే 
నిరాపించబడెనుకదా ! ఆకనికి నభిన్నమగు బ్రహము మాగ్రము 

_భిన్నస్వరూప మగుట యెట్లు? కావున వర్మబృహము కూడ సచ్చిదానంన 
రూప మనుట నిరిషవాదాంశము, ఉవనివత్తులును ఈకారణమువలన 

“తత్త మసి” ఇత్యాది మహాోవాకరిములమూాలమున నీజీవ బృహుము 
లకు భేదము లే దని 'యేకవాక్యముగం జెన్చుటయొుకాక “నేను బ్రహ 
ఫీన్ను డను; దుగిఖరూవుండ ను; సంసారిని.”” అను మొదలగు భా)ంతు 
లనుగూూడ నివారింపుచున్నవి. ఇదియే శా స్రైక్టసం గ్ర వాము, 

అవ. ఈరీతిగ సర్వశా స్రైౌర్థమును సంశ్నేవముగం జెప్ప దానిని వి _స్రరించునాండై 

యా చేవసమాధానములతో బంధస్వరూపమును వివరింపుచున్నాండు:..._ 

న్లో, అభానే న పరం ప్రేమ భానే న విషయే స్ప హో, 

అతో భానే ప్యభా తాఒసౌ వరమానందతాఒత్ష న, 1 
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వ్యా. అక నః వరమానందరూవక్యమాక్నీపతి._అభాన ఇతి. వరమాన౦ద 

రూపత్వం న భానతే ఖొనలేవా. అభౌశే౭ ప్రతీక న పరం ప్రేమాక్శ నిరతిశయ 

స్నే హోనస్యాద్విషయ సౌందర్యజ్ఞాన జన్య త్వా  క్న్నేహా స్య భానే (వ్ర రీతౌతు విషయే 

నుఖసాధనే చ గాదొ త తజ్ఞాన్యే సుఖేవా స్పృహా ఇచ్చా న స్యా కృలస్రాస్తా సతాం 

సాధౌనేచా సనుపవత్తే సః నిత్యనిరతిశయానందలా ఛే సతి క్షణిశే సాధనసారకంశ్ర్యాదిదోన 

దూపి తే వె షయిే సుఖే స్ప హాజ.యోగాచ్చ కస్తాన్నానందరూపతాక్శన ఊవ 

వన్నేతి ప్రకారాంశరస్యాళ సంభవాశ్లైవమితి పరిహరతి....అత ఇతి. యతోనాభొన 

వతయో రుభయోరపి దోపో౭.. క్ట కారణాదాళ్ళ నో౭సౌ వరమానంద తాభానేచఒపి 

చ్రతీలౌ సత్యామపి అభానతా న ప్ర, తీ్తా భవతి. 

టీ, అభాచే= ప్ర శాశింబకపోయినయెడల (ఆత్మ స్పష్పముగ తెలియ(బడకుండిన 

యొడల, వరం = ఫూర్వము చెప్పినట్టు సరోృత్క్బృపష మెన; య్వేమజప్రీ పతి, జ=లిత్మ 

యందు కలుగుటకు వీలు లేదు (విషయము స్పప్రముగ. బ్ర;కళించినన కదా చాని 

యందు రాగచ్వేషములు కలుగు ననుట). ఖభానే=ఆయాత్మ ప్రకాళించునేని విషయే= 

ఇతర పదార్థములయందు, స్ప హా౭తశ (వీనివలన మన మానందము ననుభవింపవలయు 

నను నాశ, న = కలుగదు (ఆళ్ళ పరిఫూరానందరూపువడు "కావునను, విషయములు 

ఆక న్న ములుగాను, పరిచి న్నా నందరూ పములుగాను భావింపంబడు చున్నవి కావునను 

ఆశను చాచిన పిదవ విషయములపె నిచ్చ జనింప దనుట్టు అత8౬ఈకారణనమువలన, 

ఆత్మనః = జీవునియొక్క, అసౌజ=క, పరమానంద తా=ఆనందరూవము; భానే అపి = 

ప్రకాశించుచున్న ను అభా తాజ ప్ర కాళింపకున్నది యనవలయును. 

తా. ఇప్పటికి సంమేసముగ శాస్త్రార్థము వివరింప బడెను, 

అక నిదియే సవి స్త సరముగ విమర్శింపంబ రను. వై నం జూపిన యు కుల 

వలన జీవుయ సత్యజ్ఞ్హానానందమౌావుం డనుట స్పష్టమమ్మొను కదా! 

దీనిపై నొక యాతేవమునకు నవకాశము కలధు. ఈజీవరూపము 

స్పష్ట్రముగ ప్రశాశించునా?! లేదా? ప్రకాశించు ననినచో నప్పుడు 

అల్నానంవమును కలిగించు నికర పదార్థముల వై 6 బ్రేమ యుండుటకు 

వీలు లేదు, సానూ నూ జ్యము దొరకనవెనుక చిన్న యుదో్యోగముల 

సర్థించువాం డెవ్వండై. నం గలడా? తానె పరమానందరూపుండై నచో, 

బహాం ప్రయాస సనాధ్యము లగు నల్చ్పసుఖనుల నవ్వంరైై నం గోరునా * 

జక ప్రకాశింప దనినచో సరాషనుభవసిద్దమై సరాషధికముగ ఆత్మ 



క్) శ్రీ వేదాంతపంచదశి, పృథమ ప్రకరణను 

యందు గన్నట్టు ప్రేమకు గతి శేకపోనలనీవచ్చును. వస్తువు రమ్య 
మసి తెలియకున్నో దాని నెవ్వండును 'మ్రేమింవ వనేరయు కదా! ఈ 

వసు స్తువ్రేమసంబంధ మనావియే మైనను పరస్పర కార్య కారణభావము 

నకు నూత త్రము భంజక సుదియు న. కావున ఆత్మ (జీవుతు) 

వ్రకాశించుచున్నాం డనినను దోషమే, లేవనినను దోషమే యగు 
చున్నది, 

వి. కావున నీసంశయమును నివారించుట యావళ ట్రకము. అక్క కు సత రూపము 

జ్ఞాన రూపము ఆనందరూవము అని మూండురూవములు కలవు, అందు త శ్ర వ్రళ్షైునరూవ 

ములం ప్రకాశించుచు'ే యున్నవి. (ప్రకాశింప కున్నను వానివలన దోపోద్భావన 

చేయుటకు వీలు లేదు. కావుననే జీవల మానందరూవమునుబట్రి యే యాళపృకాశా 

(పృకాళశముల నిర్ణయించుట కై దోపోద్భావన చేయంబటెను. దీనికి సమాధానము లేక 

పోలేదు, అగుటయు కాకపోవుటయు నని రెండుమ్మాక్ర మే నియశము లనియు, వాని 

యందు దోషము కలిగినచో నిక నమాభానమునకు నవకాశ ముండ దనియు భావించుట 

తగదు. సంస్రార్హ ముగం గాకయు, శాకపోవకయు మధ్యస్థమె యుండుస్థితులం ఘాడం 

గొన్ని కలవు. అర్థసిద్ధము లగు కార్యము లన్నియు నీజాతిలోనివే కావున జీవస్వరూ 

వము కూడ నిట్రిదియే యనవచ్చును. అది ప్రకాొళిం చుచుండియు (ప్కకాళింపకున్న ది. 

అవ. “ఇది యెట్లు? ఒక్క-_నియందు విరుద్ధధర్శ్యము లుండునాో అనిన సమా 

భానము చెప్పుచున్నాడు: 

శ అ ధ్యతృవర్షమధ్యస్థపు తాధ్యయనళొబ్ద బవశ్ , 

భానెఒప్యభానం భానన్య ప్ర, వ లిబంచేన యుజ్యతే, 12 

వ్యా. నన్వేకస్య యుగవద్భానాభానే న యుజ్యేలే ఇత్యాశంక్య కిమిదను 

యు క్తశ్వం అద్భవ్యచరళ ముపప త్లిరహితేతషం చా! నాద్య ఇ త్యావా.....అభ్యేళ్ళ 

వేతి. ఆభ్యేళ్యణాం వేదసార కానాం వర్ష? సమూపవా_న్తన్య మభ్యే తిష్ట తీళ్య భ్యేళ్ళ 

వర్గనుధ్యర్థు. సనచాసౌ పుత్రశ్చేతి త తథాం కస్యాధ్యయనం తళ్క_ ర్భృకం పఠనం తస్య 

వ్ బ్రోధ్యనిర్య'థా బహ్ిస స్థన్య పితుర్భాసమానో వి సామాన్యతో భాన తేనవిశేవతో ౭ 

యం మళ్కుక్రఛ్వనింతి! తథానంద స్యావ్ భానేషఒవ్యభానం భవతీక్యర్థః. ద్వితీయం 

పృత్యావాభాన స్యేతి. భానేువ్యభాన మి త్యేతదత్రావ్యనుషంజనీయం, భానన్య 

స్ఫురకాస్య క్ర, వృతిబంభేన పత్యుమాణలత్ కోన భానే2ఒవ్యభానం సామాన్యశకః ప్ర, ప,తీతా 

నవి విెశేసా నశేణావ వప్రతీతిర్యజ్య తే, ఉపవద్యత ఇత్యర్థః. 
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టీ, అభధ్యేశ్చ.. ,శబ్బవత్ -అధ్యేళ్ళ = అధ్యయనము ఇఅవ్వువారియొక్క, వర్హ= 

నమూహా ముయొుక రగా? మధ్య=నడ డున, స్ట కాన్న, పుత్ర = పు త్రునియొక్క_; అధ్యయన 

శబ్బవణ్ =అధయనము వెప్వుధ్వనివ లె, భావస్య=ప్ర, ప శమము రక క్క (జీవుని యానంద 

న్వరూవము (వకాశించుటయొక్క); ప్రతిబం భేన=తిరస్కారము చే, భా-నేఅపీ=ప,కా శో 

శించుచున్నను (సామాన్యముగ ప్రకాశించు చున్న కు, ఆభానం = ప్రకాళింపకుండుట 

(విస్పప్రముగం బ్ర కాళింపకుండుట్స, యుజ్య తే = యు_క్టియు క్ష మగును. 

తా, వైన చేసిన సిద్ధాంతములో నమస మేమియు లేదు. ఆత్మ 

స్వరూపము “ప్రశాశించియ వ్ర కాశింసకున్నది యనవచ్చును. ఒకా 

పదార్థ్రమునందు విరుద్ధ ధర్మము లుండలనాడ దనుట యిచట సిద్ధాంత 

భంగమును కలిగంపసేరవ. ఈయా తేవమున నీయభి ప్రాయ జని 

నిరుద్ధధర్శములు గలపదార్థములు లోకమునం గానవచ్చుట న్ దనియా? 

చేక కాదేక్షమును సిద్ధాంతేము చయుటకుం దగిన యు కులు లే ఇ వనియా? 

వందు మొద బపతును యు కము కాదు, విరుద్ధధర్శ ములు కలవదార్థను 

లనేకములు లోకమున గానవచ్చుచున్న వి, విరద్ధథర్మము లనలా 

శ్రీతోస్లాదూలవంటివి కావు. సామాన్య వి శేషథేదములచే. భిన్నములై న 

ధర్మ ములే యని ెలినికొనవలయును. జీవునిలనార్చి చెప్పిన ప్రకాశొ 

ప్రశాశములు నిట్టివ. “జీవుడు సామాన్యముగ వ్ర కాశెంచుచున్నను 

విశేషముగం చి కాశింపకున్నా తు శు” అని మా త్రమే వై సిద్ధాంతము 

చేయంబడె నని గ్రృహింపవలయును. నిచారించిన్ నివి పికద్ధధర్మ ములే 

కానేరవు. సామాస్యవిశేప మఖానములే పరస్పరభిన్నములు సని. ప్రకా 

శ్రమునకు వికుద్ధగుణ మేదియు రాలేదుకదా ! 

వి. ఇట్టిపవార్థములు లోకములో నచేకములు ప్రత్యతగోచరము లై యున్నవి, 

. పలువురు బాలు రథ్యయనము చెప్పుచున్న సమయమున వారలతోంగాడి యొకనిపు తు 

డువై న్స రరముతో నధ్యయనమును చెప్పుచున్నను 'వెలుపలనున్నకండ్రికి ఇది నా 

పు త్ఫునికంథ ధ్వని యని స్పప్రముగం "చలియదు కదా! ఇంతమాశ్ర్యమున నా పుక్రకంఠ 

ధ్వని యచ్చట లేడా? ఉన్నది, ఉన్నను విశేషముగం చెలియంబడుట "లేదు. శబ్బసామాన్య 

జ్ఞానము మాత్ర, మే యచ్చట కలదు గాని ఇది పు శ్రకంఠధ్వని యిది యితరుల కంఠధ్వని 

యనువిశేష, దుజ్జానము మ్మాక్రము లేదు. ఇల్లే జీవునియానందరూవ వముగూడ సామాన్యముగం 

ట్ర కాళింపవచ్చును; విస్సప్రముగ బ్ర శింవక పోవచ్చును. కావున మొదటివక్షము 
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న్మాశ్యయించిన మాసిద్దాంశమునకు భంగము కలుగదు, ఇంక శెండవవతుము నాశ్రయించు 
టకును వీలు లేదు. లోకానుభవనిద్ధ మెనసిద్ధాంతమును స్థాసించుటకు యుక్తులు లేక 
పోవునా? సామాన్యముగ ద్రకౌళించియు. విశేషము బ్రకౌళింపకుండుట చేదియైన 
నొక పృతిబంభ ముండవచ్చును. (ప్ర, కాశమునకు (పృతిబంధము కలిగినచో నది స్పప్పము 
కాకపోవచ్చును;మిగుల మాలిన స్రము గ లయద్దమునం దున్న దీవమువ లెం (బ”"శన్వభావము 
కలవాం డగుటచే గొంతవజికు నాతండు (జీవుడు) (ప్రశాళివవచ్చును. కావున మా 
సిద్ధాంతమునకు చెట్టును భంగము లేదు. జీవరూవము (ప్ర కాళించియు( బ్రైకాళింపకున్నది. 

అవ, జీవ ప్రకాశమునకు (ప్రతిబింధము కల దంటిరి కదా. దానికి స్వరూవ 
మేమి! యనీన సమాధానము వెప్పుచున్నాండు:._- 

న్, వృతిబంధో=.స్టీ భా త్రీతి వ్యవహారార్హవ స్తుని, 
త న్నిరస్య వికుద్దస్య త స్యోత్చావన ముచ్యతే, 18 

వ్యా. కోడి సా (ప్రతిబంధ ఇత్యత ఆహ: ప్ర తిబంధఇతి, అస్సి భాతీతి వ్యవ 
వోరార్హ వస్తుని అస్టి విద్యతే భాతి ప్రకాశత ఇత్యేవం ప్రకారం వ్యవహారమర్హ తీ 
త్య స్పిభాతీతివ్యవపహారార్హ్హం తచ్చ తదను చేతి యథా తస్పిక తం ఫూర్వో క్షం వ్యవ 
హారం నిరస్య ని రాకృత్య విరుద్ధస్య నాస్తిన భాతీల్యేవవరూవస్య తస్య వ్యవహారస్యో 
త్వాదనం జననం వ్రతిబంధ ఇత్యుచ్య తే. 

. టీ, అప్పికలదు భాతి = ప్రకాశించుచున్నది. ఇతి = అని, వ్యవవారార్హ 
వస్తుని-వ్యవహార = వ్యవవారించుటకు, అర్హ = తగిన, వన్తుని = ద్రీవాభిన్న జీవరూవ 
మగు పదార్థమునందు (వాస్తవస్థితిలో స్పష్ట్రముగనే పృకాశించుచు నున్న జీవుని 
యందు, తల్, =ఆవ్యవహారమును, నిరస్య = తోసివేసి, విరుద్ధస్య=దానికి విరుద్ధమైన 
(లేదు పృకాళించుటలే దశుస్వరూపము గలు, తస్య=ఆవ్యవహారముయొక్క, ఉత్నా 
దనం = పుట్రించుట (అట్లు వ్యవహారించుటు, (పృతిబంధ = (పృతిబంధ మని (ప్రకాశ 
మునకు నాటంక మని), ఉచ్యతే = మెవంబడుచున్నది. 

తా, వా _న్థవస్థితిలో నీ జీవుడు స్పష్ట్రముగ నే వకాళంచు. 
చున్నాండు. మనుజులు వానిని వ్ర'కాళింపనివానిగ భాంతిచే భావించు 
చున్నారు. -ఈవిధముగ చేయు భావన యేది కలదో అదియే వ్రతిబం 
భము. “కలదు; వ, కాశించుచున్నదిలో అని వ్యవహరింషదగిన పదార్థ 
మును విరుద్ధముగ “లేదు - వ్రకాశించుట లేదు” అని నవహారించు 
టయే పృతిబంథము, ఈ ప్రతిబంధమువలననే జీవ ప్రకాశ నూటంక 
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పణజిషబడి యున్నది, వ్ర కాథస స్వరూవుం డగుటచే నాతండు మనోహం 

కారాదులతోం గలసి సహనము చేయ రాకుండం గొంత పృకాశళించు 

చున్నాడు, ఇదియే యాతని సామాన్యప్ర కాశ ప్రకారము, “విం 

జీవుడు; ఇవి ఇంద్రియములు” అని ప్ర ప్రత్యేకముగా సే వలుంగుటయే కదా 

విశేష పృకాళ వనంగా నర్థము కావున నీప్రతిబంధ ముండుటచే జీవ 

రూపము ప్రృకాళించియు “ప్రకాశింప కున్నది. “జీవుడు కలం డని యంద ' 

టజకును తెలొయును కదా! ఇంద వ్రకాశ మేపి కలదు. ఆయనయొక్క._ 

యానందరూవము మాత్ర ము “క కాశింపకుండిన వ్ర, కాశింపకుండ 

నిండు; దానికి వై జెవి ప్పిన ప్ర, "ప తిబంధ ముండిన నుండనిండులొ అనిఊకసెుచ 

-వేమొ వినును. . జీవస్వరావము కల దనిమా త్ర మే కాక ప్రకాశించు 

చున్నది యని కూడ సామాన్యముగం ెలియుచున్నది యని మేమును 

చెప్పుచునే యున్నాము. వెేేషముగ మాత్రము చెలియలే దను 

చున్నాము, విచారింవంగా జీవుని యఛార్జస్వరోవ వనము బేపాదులకం కు 

వజ నడ్కి సుఖదుకిఖా విసంబంధములు చేనిది. వింతే యేల? ఆకంజే వర 

మేక గరుడు, -ఈ య థార్ధరూప మెవషరిశకైన స్పష్టమగుచున్న దా? "లేదు 

కదా! ల్రి ట్రగుటచే శకేవలసామాన్యజ్ఞాన మున్నను లాభశకారి కానేరదు. 

మణియు 'నీసామాన్యజ్ఞానముకూడ నివేశవంతులకు మా శ్రీ మే కలదు. 

కాని సర్వసామాన్యముగ నెల్ల రకు లేదు. డేహనునే యాత్మ గా 

. భావించి వాదించువారలు కూడం గలరు కదా! కావున జేవస్వరాప 

మంతయు ప్రకాశొ ప్రకాశములతోనే యున్నది యనవలయును. 

ఈవివారణ యానందరూవము నొళ్ళ_దానినె కరూర్చినది మాత్రమే 

యనుట తగదు, అది వాదముకొజకై మాత్రమే యుపలకణార్థముగ 

(“ఈయానంవరూపప్రకాశమును గూర్చి చేయంబడిన నిన్లయము 
నా శ్ర యించి సత్భుజ్ఞానరూపములయొ క్క_యు స్వభావమును నిర్హ యింవ 

వలయును” అని యూహించుటకు సాధనముగ) గి హొంపబడె నని 

మున్నే వివరించి యున్నాము. కావున నెట్లు చూచినను “విపరీతభావనా 
రూప ప్ర తిబంథమువలన జీవరూవము తదభిన్న మగుటచే బ్రహ 

రరూవపంబును ప్రకాశించుచుండియు. ప్రకశాశింపకున్నది య యనుటయే 
సిద్ధాంతము. 

వేదాంక.లీ 
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అవ. ఈవిధముగ విపరీతజ్ఞాన మే ప్రతిబంధ మని చెప్పి దానికి హేతువుళు 
చూపుచున్నా (డు: 

౪ AN నవి బలీ అ శి 5 ఆలా న్, కస్య పాతు స్పమానాఖిపహోరః సుత్రభ్వని శ్రుత", 

ద్ర హో౬నాడది రవిదై రివ వ్యా మోెకనిబంధనమ్. 14 

వ్యా, ఊక్తలతణస్య (ప్రృతిబంధస్య కారణం దృష్టాంతదార్టాంతికయో) క మేణ 

దర్శయతి-_ శ స్యేతి, పుతృధ్వని శ్రుత" పు తృభ్వని శృవణలక్షణే దృహైంే తస్య 

(ప్రతిబంధస్య హేతుః కారణం సమాన అభివోరః బహుభిః సవా వఠనం. ఇవా దార్దాం 

తే వ్యా మోహోెకనిబంధనం వ్యా మోహోానాం విపరీతజ్ఞా నానా మేకనిబంధనం ముఖ్య 

కారణమనాదిరుత్చ శ్రిరహితా 2=నిద్యా. వమ్యమాకణాలతణా (వృతిబంధస్య మ్రాంత్రు 
రిత్యర్థః. 

టీ, పు శృధ్వని శ్రుత - పుత్ర ఆపు తునియొక్క, ధ్వని = కంఠధ్వనిని, 
శ్రుత = వికటయందు (“"అభ్యేతృవర్హ మధ్యస్థ” అను శ్లోకమునందు చెప్పబడిన 
దృహైంతమున ఎదు, తసృ=ఆ ప్రతిబంధమునకు (ఫు తు నికంఠధ్వని వినంబడకుండుటకుం 

గారణమైన యాటంకమునుు "పాళతు9=కారణమం; సమానాభివోారం - సమానజ=వలువ్దరి 
తోకలస్కీ ఆభిహారః = పలుకుటమే (అనేకుల కంఠ ధ్వనితో గలసీవచ్చుచుండుటచే 

. పుత్రకంఠధ్వని విభాగించి యెబుంగుటకు వీలం కాకున్నది యనుట). ఇవా = ఈబీవుని 
విషయమునందన్న నో, వ్యా మో-హెకనిబం భనం = వ్యా మోహజవిపరీతజ్ఞానమును; ఏక= 

ముఖ్యముగ, నిబంభనం=కూర్నునట్టి (నిపరీతజ్ఞానమును కలిగించు, అనాదికి=ఊత్ప శ్రి 
లేని అవిద్యా వీవ=అవిద్యయే; (దీనిల క్ష ఆము శ్కీందచెప్పంబడుళు.) హేతు8= కారణము, 

తౌ. ఈప్రతిబంధము దేనివలన కలిగానే చెప్పెదను వినుము. 
అఫ్య్యయనము చేయుచున్న బాలురనడువు నున్న వు త్రు నియొక్క_ "కంఠ 
ధ్వని వ్రత్యేకముగ గ్ర పాంసరాకుంశుటకుం గూడా బ్ర, తిబంధమే 
కారణ మగు ననుట నిరి( వాదాంశము, ప్రకాశా ప్ర కాశములు కల 
వ్ర తివదార్థమునందును సీ వ్ర తిబంధథ మే విశేపజ్ఞానాభావమునకుం గారణ 
మగుచుంశు నని యిదివజుకే వివరించి యున్నాము కదా! ప్రతిబంథ 
లక్షణ మిచ్చటంగూడ (నుత ని కంళధ్యనిని వినుట 'యను దృష్టాంతము 
నందుంగాడ) సమన్వయిం చును, పుత్రునికంఠ ధ్వనియు కలదియే; వా స్పవ 
స్థితిలో చక్కగాం బ్రకాశించుచున్నదియే. లేనిడానివలెను వ్రశాళిం 
పనిదానివ లెను. విపరితజ్ఞానముచే భావింవబడుచున్నది. కావున 
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దృష్టాంతమునందును సృకాశా పృ కౌశములకు వ్రతిబంధమే కార 

ణము, ప్ర తిబంధ మనంగా వివ రితజ్ఞాన మే యని 'ముదివజశే వివరించి 

యున్నాను, దృష్టాంతమున నీవిప నీ తజ్ఞానమునకుం గారణము తోడి 

'చాలుకకంఠధ్వ్యనియే. పలువ్రరతోం హూ చదువు చుంకుటచే నొక్క_ని 

కంఠధ్వని విభాగించుటకు విలు లేకున్నది యని యెల్లరకుం దెలిసిన 
విషయమే కదా! అళశ్లే జీవుని విషయమునందును విసరీతజ్ఞానమున 

కొక్క కారణము కలదు, "అదియే సర్వలొ కమోహినియగు నవిద్య(అజ్ఞా 

నము దీనిస్వరూపము క్రింది నోకములలో సవిమర్నముగ నిరూపింపం 
బసును, 

వి “ఈపత్షము యు క్షియు క్రముగ నుండ లేదు. జీవబ్ర హములకు "భేదము 

లేదంటిరి. ఆతత్వము ప్ర, ప,కాళించియు ప్రశాశించకున్నది. 2 యంటేంో దానికిం గారణ 

మజ్ఞాన మంటిరి. లోకమున చేతన జడవదార్థములు శండు మ్మాఠ్రమే కల వంటిరి. 

అందును చేతనపదార్థము జీవ బృహాత్సక మైనది యొక్క-_టియే యంటిరి. ఇం దీయజ్ఞాన 

"మెవ్వనికిం గలదు? జీవున కనిన నాతనికిని బవామునకును భేదము లేకపోవుటచే 
(WU 

బ వామునశే యనవలయుశు. ఇది యిషము కాదుకదా? ఇంక జడమునకు నజాన ముండు 
లీ లు ఖా 

ననుట సంభవింప దనుటయే నిర్విపాదము, తెలిసి కొనంగలవాంజేకదా తెలిసకొనకుండు 

ననందగియుండును. మనోధర్శ మగుజ్ఞైానము వమునోరహితము లగు జడముల ఇెట్టు కలు 

గును?” ఆనియెదవేమెొ వినుము. వా సదసి తిలో జీవ బృవహ్యములకు "భేదము లేకపోయినను 

లో కానుభవము ననునరించి చూచిన ము కలదు. పరమార్థమునందు లేకపోయిన 

వ్యవహారమునందు "భేదము కలదు. ఈ భేదము న్యాశృయించి యా అజ్ఞానము జీవునకు 

కల దనవచ్చును. దానివలన నాతండు స్వస్వరవభూతుం డగుపర మేశ్వరునిం దన 

కంటె భిన్నునిగం దలంచుచున్నాం డనవచ్చును. “ఇట్లు చెప్పిన “జీవుడు అజ్ఞానము 
రా 

వలన తన్నే తనకంటె వేజుగం దలంచుచున్నా(డు అనిన య బ్రైనది. (బ్రహమునకుం 

గూడ నజ్ఞానసంబం ధము నంగీకరించిన ట్లైనది.” అనియెద వేమొ అట్లు గాదు, వ్యావ 

హారిక భేదమువలన జీవ బ్రహ్మము లఫిశ్ను లై నను భీన్ను లంగా భావింపబడు చున్నారు 

కదా! మలకీయు తన్ను తానే తనకంటె ఫీన్నునిగం దలంచుటయు న ప్రసిద్ధము కాదు. 

అవివేకులు వదుగు రొక కార్యమును సాధింపంబోయి మజల తము లెక్క ౦చుకొనవలసీ 

వచ్చినచో నందు లెక్కిం చువాండు తన్ను విడిచి తక్కినవారిని మా మే లెక్కించు 

కొనుటయు6ం గల దని లోకమున ప్రసిద్ధి కలదు. (ఈదృష్తాంతము గృ,ంథమునందే 

మున్ను ౦ద స్పష్టము కాగలదు) అప్వు డా లెక్కించిన వాండు తన్నే యన్యునిగ భావిం 
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చిన వాండగుకు కదా! మజియు నున తులం విచారవరాయఃఖజలు మొదలగువారు తమ 

తోం దామే సంభాషీంచుకొనుచుండుటను జూచుచున్నా ము.స్వన్న మునందును సంస్కార 
వశమున తనయందే కల్పింవండి తానే యయ్యున్న వివిధపదార్థములం దానే 
తనకంటె భిన్న ములుగ భావించి పురువుండు వ్యవహరించుచున్నాం డనుటలో వివా 

దములేదు. ఇ ట్లగుటచేం దగినకారణ మున్న వ్వుడు తన్ను తనకంటె నన్యునిగ భావిం 
చుట యొక ఏరుద్ధాంశము కాదు. “జీవ బృవములకు వ్యావహారిక భేదము కల దని తన్నే 
నూ భారము చేసికొని వాదించుచున్నా ౫. పరమార్థ స్థితి యొకనిధముగ నుండ “గేవల 

వ్యా వహారికష్టి స్టితి కార్యసాధక మగుట యెట్లు?” అనియెద'చేమొ వినుము. వంచము 
ప్రవ 

నందలి సరషవిషయములుంను ఈవ్యానహారికస్ట్రితి నా శృయించిమే వవ  ర్రించుచున్నవి, 
WU 

సర్వశా స్త్రములును దీని నా శ్ యముంచిమ్ు యువ'ేళింపుచున్నవి. సర్వ కార్యములును 

దిని న్యా శృయించియే జరుగుచున్న వి. కానన (వ్రస్తుకజీవ బ, బి హృ భదవిషయమునుగూర్చి 

ఈ యానేవము చెల్లదు. చూడుండు, పరమార్థ స్థ స్థితి ననుసరించిన దేనికి నవకాశము 
కలదో? (బ్రహ్మము సత్యజ్ఞ్హా శా నానందరూవ మనియి, నిర్వికార మనియు శు తి చవ్వుచు 

న్నది; జీవుడు కూడ నట్రివాండే యని నిరూపించియున్నాము. ఆతడు సాక్షి యగు 
టే నికరవచార్గములత్రీో సంబంధము కలుగ దని నిరూపించియే యున్నాము కుదా! 

ఇప్పటికి చేతనకత్య్వ మొక్క_టియెనది. ఇవ్వడు శాస్త్రము 'లెవ్వనింగూర్చి ధర్మ ముల 

నువచేశించును! నీతుల ెఆింగించును? చికిత్సాదుల . బోధించును! గ గృహతారకాదుల 

వివరించును? సృషిస్థితి ప్ర, ప ళయముల నిర్హ యి౫చుశు? అత్మ జానము పొటించును? సర్వ 
శ షా (UU 

శా స్త్రములును పాళప్ర వని హూర్చియు న హితనివృ త్తినింగూర్చియు మాఠ, మే కదా 

(సృవ_రించుచున్న వి. నిత్యశుద్ధుండై యానందరూపుంజై యుక్ప త్తి వినాశములు లేని 

వాడై యున్న పరమేశ్వరునకు హిత మెయ్యుది! అహిత మెయ్యది! ఆయన ేనిని 
వర్మిగృహి హింపవలయును! బేనిని విడువవలయును? ఎవ్వండైనను తనకుం గల నుఖమునకం టే 

నధికనుఖమును సంహాదింపం ద్ర్రయత్నించును. వర మేశ్వరుండన్న నో స్వ్వయముగ నే 

వరమానఏదరూపుండు, (వ్రతివాండును దుకఖము శు వరిత్య జింపజా చును ఆదు9ఖము 

భా్రంతిసిద్ధ సిద్ద మగుట వే నెవ్పటికిని బొ త్తిగ-నే లేదు కావున దానివలనం బర మేశ్వరునకు 

సంబంధ మెట్టు కలుగును, కావున పరమార్ధ ి  స్థితి న్యాశ్ళ యించినచో చేశా స్త్రమునకును 
4 ఠి పవృ త్రియే కలుగదు? అన్ని శాస్త్రములుకు వ్యావవనకస్థితి న్నా శృయించియే ప;వ రిం 

YJ ao 

చుచున్నవి. ఇట్టుండ వేదాంతశాస్త్ర మొక్క..టి మ్మా, మట్టు ప్రవ _ర్రింపంగూడ దను 

నిర్బంధ మేమి? “ఇబ్లెన స్వ పరమార్థ స్థితియే యసత్య మేమా? ఇదియు వేదాంతశా స్త్రము 

చేత నిర యుంహ బడినదియే కదా మదే ఐము. ఈిజాదము నిలంవదు, బీవబ, హౌక్య 
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మును గూర్చి సవిమర్శముగ మున్నే వివరించియున్నాము. శాస్త్రమంతయుం గూడ 

దానిని గూర్చియే వివరింవంబోవుచున్నది. మజియు నితరశాస్తములు నిర్ణయించిన 

"భేదము ప్రమాణము కాంగా యథార్థమైన య భేదము మాత, ముణేల "కా రాదు! “ద 

మనుభవములో నున్నదికదా !” యనియెదచే వేమొ. అనుభవ మంతయు యథార్థముగ నే 

యుండవలయు నను నియమ మెచ్చట నున్నది! త్రాటియందు సర్పమును చూచుటయు 

చ్రత్య తొనుభవ మే కదా! మజీయుం (బృమాణాంతరసిద్ధము లగు విషయముల ెల్పిన 

శాస్తములే కా వని యిదివజశే నిరూపించి యున్నాము. కావున విచారించినచో 

వేదాంతశా స్త్ర మొక్కటియే శాస్త్రము (వపరమార్థమును "చెల్పుశాస్తము, తక్కిానని 

స్వర్రాదిరూపము లగు కొన్ని యఫూర్వవిషయముల బోధించుచుండుట'చే నాయావివ, 

యములయందు శా స్త్రములే (ప్రమాణముచ్చే మైనను ప్రస్తుతవిషయమున (జీవ 
Ja బ్రహ్ 

ఛీదా భేదవిమయమున మాత్రము శాస్త్రములు (ప్రమాణములు కానేరవు, ఆది 

యటుండెే, _వెవిమర్శము ననున కంచి చూబిన వ్యావహారిక భేదము న్యాశయించి అజాన 
య ద్ క్ Om 

మునకు జీవునితో సంబంధమును ఇెప్పుటవలన విరోధ మించుకయు లేదు. 

“ఇ ట్రయినను మావపత్సము నిలువదు. ఈయజ్ఞాన -మెవ్వుడు పుటినది ! జీవం 

డెవ్వడు జనింెను ? అజ్ఞానము లేకున్న జీవ బ్రహ్మ వం భేదము "లేదు; జీవ ట్రా వాదము 

లేకున్న నజ్జానమున కాశ్రయము లేదు.” అనియెద'వేమొ వినుము. ఈయజ్లాన మనాది, 
లా లా 

జీవుండును అనాదియె. తహ్టానవళమున నాతం డనుభవించు సంసారంబును అనాదియె, 

చక్రమునకు నారంభ మిది యని లేనట్టు ఈసంసారచ శ్ మునకుంగూడ నారంభ మిది 

యీనలేదు. అట్టుండకపోయిన నయు క్షమగునుకదా యనీమేద 'వేమొ. వబేని యొకదాని 

నారంభముగ(6 గొని మాత, మే వ్యహారమును సవమురి ం చుకొన వచ్చును. ఇట్టుకొక' 

యొకటి యవశ్యముగ నారంభ ముండి తీరవలయునన్న చో నచేకవిరోధములు వచ్చును. 

బపహూుకాలమునుఐండియు నిర లమె నిర్వికారమెయున్న (బృ బి హుమునుండి యాకసి, కముగ 

త్త ౧0 2 సళం జీవం డొక్క-డు తదభిన్ను 6 డయ సను సంసారిమై య. దయుంచ ననిన నాకసి కళ్వ 

దె వచ్చును. ఉన్నట్టుండి కారణము లేకయే యేదియో యొకటి కలిగె ననిన న 3 

నిలువదు కదా! మణియు నాజీవుండు నిరర్భకముగ తొ శీమియుం జేయకయె బహువిధ 

నసుఖదుకిఖముల ననుభవించె ననియుకూడ నన్ వలసివచ్చును. 'మొట్ర'మొదట జన్చసకు నుఖ 

దుఃఖెహేతువు లగు ఫూర్వకర ములు లేవుకదా! ఇదియు ససేద్ధ వే మే. ఇటు చేయని" 
పాలీ గు 

వచ్చె ననిన నంకకం బె నయు క్షమేది కలదు ? ఇదియునుగాక, ఆది కలిగిన పదాగ్థములకు 

నంతము కూడ నుండవలయును. అవ్వు డొకప్పటికి జీవుం 'జూకస్తి కముగా నశించు నన 

పలసివచ్చును. అవ్వడు అంక్యజన్ల మున చేసినకర్య అం ఫలశూన్యము లై పోవలసివచ్చును, 

ఇదియు ఆయు కృమే కదా! కావున జీవునకుంగాని, ఆతనిచే ననుభవింవంబడు జన మరణ 

gE 
యు ర్ 
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రూవ మగు సంసారమునకుంలాని, అందలి సుఖదుఃఖాదులకుం గారణ మగు కర్మ కుంగానీ 

సర్వమునకును మూలకారణ మగు నజ్ఞానమునకుం గాని యాది లేదు. అజ్ఞాన మనం౫ా 

(ఖా ంతియే యగుటచేశను, జీవాదిభేదము దానివలన జనించినది మాక మే యగుట 

వకు, దానికి (అజ్ఞానాది సర్వ ప్రపంచమునకు నంతము మాత్రము కలదు. త్రాటిని 

చూచి భాంతివలన సర్ప మని గృహించినపుడు దీపము తెచ్చి “ఇది పాము "హదు 

త్రాడు” అని చూపంగానే యాభసంలి నళిం చునభ్లై సద్దురుజ్ఞానదీపమువలన “ఇది 

ప్రపంచము కాదు; నీవు జీవుండవు కావు. సర్వము వర్షబ్బ హమే” అని చూపిన నవ్వు 

డీభా౨తియు తొలంగు నని “తెలిసికొనవలయును. కావున జ్ఞానోదయపర్యంతము ఆనా 

దిగ సీజీవునకు నజ్జానసంబంధము కలదు. ఆ అజ్ఞానము జీవ నాశ్రయించి పరమేశ్వరు 

నాచ్చాదించుచున్నది. జీవపరమేశ్వరులం పరమార్థస్థితిలో నొక్క_టియే యైనను వ్యావ 

హారిక భేదము నాశ్రయించి యిట్లు ఇెవ్పయడె నని గ హీంవవలయును, 

ఈెపే పూకువు కూడ చక్క_ంగా నుండలేదు. హొహాక నందనివిషయముల నన్నిటి 
నటే సమన్వయింవవచ్చును. ప్రమాణముల కగోచర మగటచే నీహేతువు అంగీ 

"కార్యము కాదు, దీనికి దృష్టాంత మే లేదు. ఇట్టి కూతువు నంగీకరించువా శవ్వరు? అని 

యొదవేమొ వినుము, మోవాదము మాకును సమ్మతమే, ఈెహీతు వప్రామాణిక మైనను 

మాసిద్ధాంతమునకు కొజంత "లేదు. మోందు మికి_లి దీని కస్రామాణ్యము కలంగుటయే 

మోకు నభ్యర్గనీ యము. వా_స్తవస్థితిలో (బ్రహవ్తాఖిన్న మగు పదార్థ "మొక్కటియును "లే 

దనియు సర్వమును కల్పిత మే నియ మామళముం ఇవ్వడు విచారింపుండుం 

మేము అనాదిళత్వహేతువుతో బేనిని సాధింపవలయునో ? “జీవాజ్ఞానసంబంధము నట్లే 

సాధించితిరి కదా ?” యనియెద వేమొ. జీవాజానములే వరమా ర్థస్థి తీలా* లే వనిన వాని 
జా 

సంబంధమును సాధించుట మతములో నెట్లు పృ వేశింపగలదు ? అల్లన దానిని మహా 

ప్రయాసతో సాధించితి శేల ?” యందువేమొ. ఆవని అనాది యగు సంసారవాననే 

"మోూహితులై “దీని క్రుళ్చు తి యెన్నండు 2 అని విచారింహ దలంచువారికొ ఆశ 

చేయబడెను. సిద్ధాంతమునకు మాత్ర ము దీనిని సాధించుటవలన( (బ్రీయోజనము "లేదు, 

కావున నీయనాదిశ్వహేతు వప్రామాణిక మైనను మాసిద్ధాంతమునకు హాని లేదు. 

వీమకస్థు లీ-హీతువ్రచే కమ సేర్ధాంకేముల సమర్థింపంజూతురో "వారికే కదా యీ దోష 

యుక్త మెన సిద్ధాంశభంగము కలుగుట. "కావున నవిద్యాజీవులకుం గల సంబంధ మనాది 

యనుటలో సంశయము లేదు.. ఇట్టి. యవిద్యయే జీవునకు భ్రాంతిని కలిగించుచుం 
దనకుందాసే సామాన్యుముగం (ట్ర కెళించుచుండియు విశేమముగం బ్ర క"శింవకుండినట్టు 

చేసినది; కశనయందు తనకే వివ పరీతజ్ఞానమును కలిగించినది, 
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అవ, ఇంక నవిద్యాస్వరూపమును సోపోద్ధాతముగ సెహేతుకముగ వివరింపు 

చున్నాడు: 

వో, చిదానందమయ బ్రహ హవ వ్రృతివింబసమన్వి తా, 

తమోరజస్పత్వగుణా వ వశృతి రిషవిథా చ స్కా 15 

సత్వశుద్ధ్య విశుద్ధిభ్యాం మాయో౭విజ్యే చ తే మే, 

వ్యా. ఇదాసీం పృ్రతిబంధహాతుభూ ళా మవిద్యాం ప్రతి పొదయితుం తన్తూల 

భూతాం ప్రకృతిం వ్యు త్పాదయలతి... చిదానంచేతి. యచ్చిదానందరూవం బ్రహ 

తస్య పృతిబింబేన ప్రతిచ్చాయయా సమన్వితా యుక్తా తమోరజస్స శ్ర ప్షగుణా సత్వ 

రజ _స్తమోగుణానాం సామ్యావస్థాయా సా (ప్రశృతి రిత్యుచ్య లే. సాచ ద్వివిధా ద్వి 

ప్రకారా భవతి, చకారాద్వత్యమాణం ప్రకారం సూచయతి. సెవబాశుకం చై ఏవిధ్య 

మేవ దర్శయతి... స క్వేతి. సత్వస్య ప్ర ప, కాశాత త కస్య గుణస్య శుద్దిః గుణాంత లేణా 

కలంషీక్పుతళా అవిశుద్దిః సణాంతశణ కలుంషీకృతత్వం తాభ్యాం సత్వ శుద్ధ్యవిశు 

ద్ధిభ్యాం. లేచ దివి మాయా౭విద్యే మాయేత్యవిజ్యేతి చ మతే సంమతే. విశుద్ధ 

సక్వ ప్రధానా మాయా. మలినసత్వ ప్ర భాగా అవిడ్యే త్యర్థః. 

టీ. చిల్.. ,సమనిషాతా-చిదానందమయ = జ్ఞానానందరూపుండైన బృహ = 
WI 

వర, బ (బి, వాముయొక్క_ ప్ర వ,తిబింబ = ప్రతిబింబముత్ (అద్దమునందు వ,తిఫలించినముఖ 

ప్రశీసేంటమువలెం దనయందుం బి బ్రతిఫలించిన జబ బవ హాప్ర, 
శ్ 

తిబింబముతో))సమన్వి శాజకూడి 

నట్టిదియు, కమోరజన సృత్వగుణా మనత్వరజ స్త్వమోగుణములే రూవముగలలదియం (సత్వ 

రజ _సమోగుణము లెక్కు_వతక్కు_వలం గాక సమానముగ నుండుస్థితియే సర్వరూవముగ6 

గలు; ప్రకృతిః = మూలప్రకృతి కలదు (ఇదియే కనయందలి ప్రతివింబముయొక్క_ ' 

సామర్థ్య్యమువలన (ప్రపంచమును నిర్మించి యందు జీవులను బహువిధములుగ సంచ 

రింవంజేయుచున్నది.) సా చ=అదియు, ద్వివిధా=రెండువిధము లై నది, "లే=ఆరెండువిధ 
ములను, సత్వశుద్ధ్యవిశుద్ధిభ్యాం-సత్వ=్ర, ప,కాశరూవ మగు సగ్వగుణముయొక గై) శుద్ధి= 

నిర ర ,లక్యము'నేకను (ఇకరసణములతో సంబంధము 'లేకపోవుటయిు శుద్ధి యనయడును),. 

అవిశుద్ధిధ్యాం = మాలిన్యము చేతను (ఇతరగుణములతో కలియుటరు మాలిన్యము); 
మాయావి'చ్యే=మాయయు నవిద్యయు నని (శుద్ధసళ్వగుణము మాయ యనియు, అవరి 

పక్య్వగుణ మవిద్య యనియు), మే = అంగీకర0వంబడుచున్నవి. 

తా. అవిద్య యనంగా సజ్జన మని సామాన్యముగ నిపవటు సే 
తెలుపంబడి యున్నది. ఇంక దాని విశే శఇపస్వరూపమును వినును, సర్వ 
ప్రపంచమునకును మరాలకారణమై మూలవశ వశ్ళతి యను నొక తత్వము 
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కలదు. ప్రపంచనున బవాుఖీేదములతొ ననుభవములో నున్న సత్వ 
రజ_స్తమోగుణములు సమానము-లె యొక్కువ తక్కువలు లేక యుండు 
టయే డానికి స్వరూపము, ప్రవంచమునం గానవచ్చు శాంతవృ త్తి సత్వ 
గుణ మనియు, కామక్రో,థాదియు_కమై మనస్సును సంతో భింపంజేయు 
ఘాోరవృ త్తి రజోగుణ మనియు, మూఢథవృ_త్తి తమోగుణ మనియు 

తెలిసీకొనవలయును. -ఈవృత్తులకు గుణములు కారణము లని యైనను 
చెప్పవచ్చును. 

వి. ఇటి యో ప్రకృతి యనాదినుండియు పర మేశ్వరునియం దున్న ది; పర మేశ్వ 

రుని నాభారము చేసీకొనియ్ పృవ_ర్తింపుచున్న ది. దీనికి నద్దమునంటి స్వభావము కలదు. 

వర మేశ్వరుండు దీనియందుం (బ్రశిబింబించియున్నాండు. అప్రతిబింబముయొక్క_ 

సామర్థ బ్రమువలన'నే యిది కార్యముల నాచరించుచున్నది. ఇంతమ్మా కృ మువలన నై ఏత 

సిర్ధాంతమునకు భంగము వచ్చు నని కలంపవలదు. బ్రహాభిన్న మగు పదార్థము లన్నియు 

శరాన్యరూవములే యనియు, సంసారనిమగ్నులకొజకై మాత్రమే వ్యావహారిక భేద 

మంగీకరింవంబడుచున్నది యనియు జ్జ ప్రియం దుంచుకొనవలయును. మజీయు “ఉనికి” 

యనునది యొక్క_టిగ మూత్ర, మే యుండజలయు ననుట సామాన్య జ్ఞానమునకంగూడ 

గో.చరవుగు విషయమే. అవి ళండు కల వనినచో వానికి భేదము కల దనునిషయమును 

నిరూపించుట యశక్యము కదా, న్వరూవభావములు సమానములై యుండ భేదము 

కలుగుట సంభవింవ దని మున్నే వివరించి యున్నాము, ఈకారణమువలన (బ్రహ 

పృక్ళతు లయొక్క- నత్తలు (ఊనుకులు ఖీన్నములుగ నుండుటకు గూడ వీలు లేదు. 

కావున నివియన్నియు “పకృతి పురుషులు వేజువేజుగా నున్నారు. పురువుండు 

ప్రశృుతియందుం (బతిబింబిం చెను అను "మొదలగు విషయములన్నియు శేవల'వ్యాన 

హాోరికము లగుచుం బారమార్థి కతత మునకు బాధను కలిగింవనేరవు. 

ఇట్టి ప్రకృతి శెండువిధములుగ నున్నది. ఒకటి మాయ; శెండవది యవిద్య. 
ప్రకృతి యనంగా సత్వరజ స్తమోగుణముల సామ్యస్థితియే యని యిదివజశే ఇెప్పితిమి. 

అందు సత్వగుణము ప్ర'కాశరూవ మని స్పష్టము వేసితిమి. అది నిరలముగ నున్న ప్పుడు 

మాయ యనయుడును.. నిరలముగ నుండుట యనంగా రజ_స్తమోగుణములతోం గలియ 

కుండుటయు. మణీయు నది యపరిశుద్ధమెనవ్వుడు అవిద్య యనయడును. అపరిశుద్ధ 

మగుట యనగా రజ న్తమోగుణములతో6 గూడుటయీ యని తెలిసీకొనవలయును. ఇట్లు 

ఇవ్వుటవే పృకృతియందు కల దని ఇెవ్చంబడిన ద్రైవాప్రలిబింబ మో శండింటియందు 

నుండవలయు నని 'లేలుచున్నది కదా. 
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అవ. ఇట్లు అవిద్యా ప్రస్తానమువలన మూయాస్వరూపమునుగూడ వివరించి దానికి? 
(ఆవివరణమునకుల) (బ్రయోజనమును చెప్పు చున్నా (డు: 

న్లో, మాయాబింబో వళికృత్య్ణ తాం స్యా త్సర్వజ్ఞ ఈశ్వరః, 16 

అవిద్యావశగ _స్ట కన్య ప్తె చిక దనెకఛా, 

వ్యా. యదర్థం మాయా౭-విద్య యో ర్ఫేద ఉక్త స్తదిదానీం దర్శయలతి.... మాయా 

బింబ ఇతి. మాయాబింబ మాయా ప్రతిఫలిళశ్చిదా తాతాం మాయాం వశీకృత్య స్వాథీనీ 

కృత్య వర్తమాన।ః సర్వజ్ఞ సర్వజ్ఞ త్వ్వాదిగుణక 8 ఈశ్వరః స్యాత్. అవిబ్యేతి. అవిద్యావశ 

గో౭విద్యాయాం ప్రతిబింబ ల్వేన స్థితః కత్ప్సరతం త స్తు చిడాత్తాఒన్యో జీవః, స్యాత్ 

సచ తడై ఏచిత్యా త్తస్యా అవిద్యాయా ఉపాధిభూతాయా వై చిత్ర్యాదవిశుద్ధి తారత మ్యా 

దనేకథా చీక ప్రకారో చేవతిర్యగాదిభేజేన వివినో ఛవతీత్యర్థ. ౫* “యథాముంజాదిషీ 
గక నప ఆంటీ, జూ ౨ వైవమాళత్తా యుక్తా సముద్ధ తః, శరీర త్రి తయాద్ధిక్కః వరం దాన జాయత ఇత్యు 

_క్రర్మత, శరీర త్రితయా ద్వి వేచికస్య జీవస్య వర, హూళ్వం: వత్యతి....త, తాని కాని 

శ్రీణి శరీరాణి? క త్తదుపాధికో వా జీవః కిం రూపో ఛవతీ త్యాకాంమొయాం తత్సర్వం 

క మెణ వ్యు త్పాదయతి సా కారణశరీరమి త్యాదినా-- 

టీ. మాయాబింబ8 = శుద్ధసత్వరూపిణి యగమాయయందుం ప్రతిబింబించిన 
బ్రహవ లిబింబము, తాం=కనకు నుపాధి మైనయామాయను, వశీకృళ్య = స్వాధీనము 

చేసికొని (ఆమాయ శుద్దపక్ళలి యగుటచే నిరల మగునద్దము దీవము నావరింపనట్లు 
PU ఆక ది రం 

బ్రృవాప్రృతిబింబము నావరింవ దనుటు, సర్వజ్ఞ = సర్వజ్ఞ తస ర్వేశ నర త్వాదిగుణములు 

కల, ఈశ్వరః = ఈశ్వరుండు (ఈశ్వరశబ్దము చే వ్యవహరింవంబడునది ఎ స్యాత్ = 

అగును (శుద్ధసత్వమున నున్న వర మెశర్వరవిబము వే న్టరశబ్దమువే వ్యవహరించుచున్నా 

మనుట్ర. అన్యః తు = కెండవ ప్రతిబింబమైె తే (మలినసళ్వ రూపిణి యగునవిద్యయందు 
ప్రతిబించించియున్న శెండవ ప్ర తిబింబమె కే, అవిద్యావశగః-అవిద్యా=ఆ యవిద్యకు 
వశగః=స్వాధ్ధీనమైనది (ఆయవిద్య మురికితో౭ గూడినయద్దము దీషప్రకాశమును గూడ 
తగించునట్లు తనయందలి ప్రతిబింబము నాచ్చాదించుచున్నది యనుట).ళ దై వ్రచిత్ర్యాల్ - 
తల్ = ఆ యవిద్య యొక్క; వె చిత్రాల్ = విచ్శితస్వభావములవలన (అవిద్య రజ 

_స్తమోగుణములతో 6 గూడిన సత్వ మే యగుటచే నాగుణములయొక్క.. సంయోగ భేద 

ములపలన ననుట). అనేకధా=నానావిధములుగ నున్నది (ఆనంయోగములో నత్వగుణ 

మధికముగ నున్నపవ్వుడు బేవరూవముతోను, రజోగుణ మధిక మెనప్పుడు మనుష్య 
రూపముతోను), తమోగుణ మధికమైనప్వుడు వశుపమ్యాదిరూపములతోను నున్నది. ఈ 
(ప్రతిబంబమే జీవశబ్బము వేం జెప్పయడు-చున్నది యని తెలిసికొనవలయును, 
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కొ. ఇచ్చట నొక విశేషాంశము చెప్పవలసీయున్నడి, మూల 
వ ప్రకృతియందు వర మెళ్వరప్ర, పృతివింబము కల దని చెప్పియున్నాను. ఈ 

'కౌరణమునలన వకృతిభఖేదము లగుమాయావిద్యలయందును, ఆ వతి 

బింబ ముండవచ్చు నని సుఖముగ నే యూహింవవచ్చును. బింబప్ర, తిబెంబ 

ములకు భేదము కలుగదు. కావున పరమేశ (రుని 'యేశకదూవ మునకు నెప్ప 

టికిని హాని లే దనియు నిర్ణయింసవచ్చును. ఇతయ పృకృతము వినుండు. 

ఆమాయావిద్యలు తమయందు6 గల పృతిబింబముల కుపాధు లనంబడును, 

ఉపాధి 'యనగా నావరణము, అద్దమునందలి యవస్థా భవములన లన ముఖ 

ప్రతిబింబము దీర్థ ముగాంగాని, 'హన్వముగాలాన, మలీనముగాం గాని 

గొనవచ్చినట్టు లీ లబృహూ ప్రతిబింబంబును మాయావిదో్యోపాధుల న్నాశ్ళ 

యించి బవాుఎువిధములుగ6 * గానవచ్చు చున్నది. ఇంతమాత్ర, నువలన 

ముఖ్యవింబమునకుం గాని తుదకు పృతిబింబమున శై ననుగాసో ఆవి కార 

ములతో సంబంధము కలుగ దని ముతేయొకమాలు చెప్ప నక్కఅ లేదు. 

అద్దనులో నున్న యవస్థా భేదములత్ో ముఖమునకుంగాని తత్ప్రతిబింబ 

వపనకుంగాని సంబంధ వుండ దనుటులో నెవ్వరికిని వివాదము లేదుకదా! 

అయినను ఇచ్చట నొక్కు విశేషను కలదు, ముఖ నుచేశన మగుటచే 

నుపాధిగతవికారములం దనవిగా నది యభిమానించుట లేదు, బ్రహ్మము 

చేకనుం డగుటచే న ట్రఫిమానించుచున్నా (డు. ఈయభిమానమే + బంధ 

కారణము, “ఇది యెట్లు సరివడును? బింబము చేతనమైనను అచ నమైనను 

పృతిబింబమునకు దానివలన గలుగు నుహకార మేపియు వేదో. 

మాత్ర మెస్పటికి నచేతన మేకదా. ఇట్లుండ ముఖ వతిబింబ సుపాధ్ధినర 

ముల? దనవిగ నఫిమానింప లేకున్న బ్ర బ హ్హా వ్ర తిబించము మా త్ర మె టి 

మానింషంగలదు?” అనియెదవేము. ఏీసుము. ఇచ్చటం బ్ర బ తిబింప మనంగా 

లౌకిక వతిబింబమువంటిదె యని తలంవవలదు, కొన్ని నిషయనములయందు 

దీనితో పోలిక యున్నను మజికొన్ని విషయములయందు లేదు. ప్రతి 
బింబ మయు రను బీంబధర ముల సచ్చిదానందాదుల సమ గ ముగం గలిగి 

యుండుటయే. -ఈవిషయమున దృష్టాంతము, “దృష్టాంత మనిన సర్వ 

విషయములయందును సమానమై యుండవలయును కదా!” యని 

యెదవేమొ. అట్టి నియమము లేదు. ముఖము చంద్రునివ లె నున్నది యనిన, 
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దాసియందు (నుఖమునందుం జం దు నకుం గల పృకాశాది గుణములు 

కొన్నిమాత్ర మే యుండునుగాని, వెన్నెలకాయుట భూమికి ప్ర దతీ.ణము 
చేయుట కలంకము మొదలగు నన్నిగుణములును లేవు, వాయ్ మన్నథుని 

వలె నున్నాం డనిన నంత సౌందర్యవంతుం డని మాత్రమే యర్థ మగును 

గాని శరీరవిహ్ీనుం డని యర్థ మగునా? కావున దృష్టంతా క్షెంతికము 

లకు నేయంశమున పోలిక శవలయు నని యుడ్లేశింపంబడెనో, నాయం 

నమునమా త్రమే పోలిక కలుగునుగాని తక్కిన “యంకశములయందు కలు 

గదు. వ్రస్తుకవిష యమునందును “అద్దను మొదలగునుపాధులయందలి 

ధర్మముల తో నందలి ప్రతిబింబములకు నెట్లు వా _స్తవస్థితిలో సంబంధము 

"పదో, అట్లు "లేకున్నను ఉన్నట్లు మనుష్యులచే చేట్టు ఖఛావంవంబడు 

చున్నదో, , అల్లే యీాబ్రహ్మ హూమునకును మాయాఒవిద్యాసంబంధము లేదూ; 

"లేకున్నను ఉన్నట్లు భావింషబడుచున్నది.”” అను నంశమున మాత్రమే 
వ్ర తివింబముతో పోలక యుచ్దేశంవయిడె ను, ఈయర్థను సిదించుపునై. 

చూ శో, మే “బ్రృహము మాయావి విద్భలయందు ప్ర ప తీవింబించీయున్నా( 

డు అని చెస్పంబడెను. (విశ శేషము వలయువారు నాచే _ రచింవ “బడిన 
క పా, 2 టబహాసూ త్రార్థచంద్రిక, అండగా ధికరణము, అ, ద ర3. ౫౩3 

చూూవానును వక 3 ప్రక్షుకేను | నను; వితము. ఈమాయా విజ్య 

లలో -మొట్టమొదజిదోనిక గారణోపాధి యనియు, చెండవదానికిం 

గార్యోపాధి యనియు. 'బేస్ద. మాయా నిర లమైనది యగుటచే నందలి 

మృతిబింబము దానిఢర్శ నుల (మాయాధర ము లగు సచ్చత్యాదులం 

సనవిగ భావించినను స్వస్వరూః పస్థితీనుండి ఫ్ర ౦ళను నొందబేదు; సత్య 

గుణము జ్ఞానరూప మగుటచే సరాషధిక మనటశే సరనియామక మగు 

టచచే (సత్వగుణము చిత్తమునకు శాంతిని కలిగించి చక్కని యాలోచ 

నను పుట్టించును. కావున దానివలన నేయేవిషయముల నెజ్లట్లు నిర్వ 
హిరపవలిసీనదియు కరతలావులకనుగ గోచర మగుచున్నది యనుట 

యనుభవసిద్ధము, అట్టి సామర్థ్యమునకుం గారణ మగుటచే నదియే సర్గ 

నియామక మని చప్పంబడేను (సర్షశ_క్టియు క్ష మగుటచే సత్వమున 
నిలిచిన యోగులు గూడ జగత స్ట పళయములందు సహితము సామ 

ర్థ్యము కలిగియున్నా రనిన శుద్ధ ర్వముయొక్క ప్రభావమునుగార్చి 
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యేమి చెప్పవలయును). ల్తది సర్వజ్ఞ ము, సర్యాధికము, సర్వనియామకను, 

సర్వశ_క్రియు_క్రము మాత్రమే మై సరగ ప్రపంచమును నిర్మింపంగలుగు 

చున్నది, ఆవమాయాసహితవర మేళ గర చృతెబింబమే పాలు సెరుయగుగా 

మారినట్లు అసహాయమై ప్ర పంచరాపముతోం బరిణమించినది. ఇందును 
వరిణావము ముపాధి యగుమాయశ గాని యందలి వతిపింబమునకుం 

గా దని తెలిసికొనవలయును. (ఈనిషయము మున్లుందు వివరింసంబశునుు 

ఈవిధముగ మాయయందలి వ్ర తివింబము జగత్కారణ మగుటచే 

దానికి. (మూయకుం గారణొపాథధి యని వేకు కలిగినవి, ఇంవలి ప్రతి 

బింబమునకు బైన నర్మించిన విధముగ మాయాసంబంధను సరూప భ్రెంశ 

_ కారణము “కాకుండుటచే “ఆ పృతిబింబము మాయను ' వశ నణుచుకొొని 

యెను.” అని చెప్పబడెను, ఈవ్ుంబమునశే యోాశే (రం డని వేరు, ఇత 

రెండవది యగువివ్యు కారి రో పాధి. కార్య మనంగా సృజింప కంబడినది, 

-ఈయుసాధియం దున్నప్ర, తిబింబమునకు జీన్రం డని వేకు, వాస్తవ్యతి 

లో గార మునునదియ్ "టె కున్నను మూల వ శ్ర క్ ఎ్రీతియొక్క_ వ్ర బావను 

వలన నది తోంచుచున్నది యని యిపివణుే చెప్పేయున్నా ము. కుజివుయు 

తానును శుజ్ష ద్భబప్య హూమ్ యైనను సె పు జింప (బడినబానివ లె (మ వరత సంత్రుని 

వలె భాంతిటక తనను భావిం చుకొనుచున్నా (శు. ఈయవిద్య యపరిశు'న్ల న 

సత్యగుణమె రూవముగం గలది యగుటచే దినిధర్త ము దననిగ భావిం 
చుటవంన నందలి వ్ర తివింబమునకు స్వ స్వయావచునైతి కలిగినది; సరమార్థ 

స్థితిలో చే కున్నను కలిగిన శే నది అంచలిసకి తేషగుణము రజ స్టమోగుణి 

సంసర్లముచే శుద్ధము కాకపోస్రటచేతను తన జ్ఞానశ డీ నత్యః ముగ 

మా త్రమే వెల్ల డీంపలల ది యగుటచేతను ఆవ్రశబింబము అసరిశుక్షంబును 
కించిటో జ్ఞంబును కామరాగాదియు క్షంబు నైనది. ఇట్లు స్పరూపస్టితి 

మాక్చునొందుటచే “అవిద్యా ప్రతిబింబ మవివ్యకు లోవడినపో యని 
చెప్పంబడెను.  ఈవిధముగ జీవుం డవిద్యావళగతుం డై. ర సంసారచ క్ర 

నున బరి భ మించుచున్నా (యు, ఆయవిద్య గుణ త్రయోసంబంధమునలసే 

వచ్చినది సున నాసంఘయోగములోని “భేదములపోపన నానాశోనముల 
నొందుచున్నాయ. ఆసంయోగమునండు జీవుంకు సత్వోగుణ మధికమై 
నచో దేవత యనియు, రజోగుణ మధిక మెనచో మనుషు షం డనియుు, 
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తమోగుణ మధిక మెనచో పశుప వత్యూదు లనియు6 బవిలువంబడు 

చున్నాయు, కట్టు ఆజీవ్రయ శు తనను కార్యభూతు నిగ (వర మేశ్షరునిశో 

సృృజింవయిడిన వానింగం దలంచుకొనుచుండుట చే, గార్య మయ్యెను ; 

ఆతని యుపాధి గావున నవిధ్యయయుం గార్ రో్టపాధి యయ్యెను. సర్వ 

వ్యవహారనులును భాంతిసిద్ధను లనునిషయమును బాగుగ జ్ఞ ప్రియం 

దుంచుకొనవలయును, 

వి, ఇది యుక్తముగ నుండలేదు. (ప్రతిబింబము కావలయు ననిన శండు పదార్థ 

ములును (టంబముళు ప, తిబింబమును గ్రహించు దరణాదులునుదూరదూరముగ నుండ 
శ 

వలయును, ఇచ్చట రెండును సర్వవ్యాపకము లే. ఇట్టుండ పృతిబింబ మెట్లు కలంగును? 

మలకీయు నీ పృక్ళతికి ““వరమేశ్వరుని యునికికం టె భిన్న మగునునికియే "లే దని కాడ 

'జెప్పితిరి కదా!” అనియెదవేమొ వినుము. ఈ ప్రతివింబవిషయమును గూర్చి యిదివజ శే 

వాలినంతవజకు వివరించియున్నాము. దృష్రాంత దార్హాంతికములకు సంపూర్ణ మగు 

పోలిక యుండవలసీనవని లే దనికూడ నిరూపించి యున్నాము. “బృవాము ప్రతిబిం 

బించెను. అనుటకు “లోకమున ప్రతిబింబములకు నుపాధివికారములు లేకున్నను కలిగి 
యున్నట్లు భావింవంబడుచున్నవిధంబున నే వరమేశ్వరునకును నుపాధివికారములు 

లే కున్ననుస ంబంధమా క్రమువలన నని యథార్థముగ నే కల వని భా్రతిచేం దలంవయడు 

చున్నది” అనుటయె తాత్పర్య మని ఇెప్పియునాన్నము. గావున నీప్రశ్నమునకు నిచట 

నవకాశము బొత్తిగనే లేదు. ఉపాధులవలె బృహము ఆత భిన్న మగుపదార్థమునం 
(WU 

ఉప్పటికిసి (ప్రతిబింబించినవా(డు కాడు కదా! అయినను ఈపూర్వపతీము ఖండించు 

టకు యుక్తులు లేకపోలేదు. ప్రతిబింబించునప్వుడ డు పరిచ్చిన్న ప్రమాణములు కల 

రండు పదార్థములు వరస్పరము భిన్న స్థానములలో నుండవలయు ననుట యొక నియ 

మము కాదు. ఆకాశము సర్వవ్యావక మనుట యందబు నంగీకరించిన విషయమే. 
వాయాాది సర్వభూతములు నాయాశకాశమునండే నిలిచియున్నవి యనుటయుం (జబ దక 

తమే. అవకాశ మిచ్చునది యంతయు నాకాశమే కదా! ఇట్టి యాయా కాశము తన 
యంటే నిలిచియున్న జలములలో ప్రతిబింబించుచుండుటను మనము చూచుచున్నాము. 
"నతుత్రాదులు మార, త మే మే ప్రతిబింపంచుచున్నవిశాని యాకాశము ప్రతిబిబించుట 

శద షై స్రనియెద'చేమొ అట్టు కాదు. ఆకసమున నతత్రాదు కెట్లు గానవచ్చుచున్నవో 
ఆట్టే జలమునందుకు గానవచ్చుచున్నవి గావున, వానిమధ్యమున నున్నయాకాశముం 
గూడ జలమున గానవచ్చుచున్న దనియే చెప్పి తీరవలయును. లేకున్న నచ్చట నవకా 
శము గాన వచ్చుటకు. గారణ మేమి? “ఆకాశమునకు శబ్దము మూత్ర మే గుల 
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మనియు, నది కన్నులకు గానరా దనియు నందజు నంగీకరించి యున్నారు. ఇట్టుండ 

దానికి (ప్రతిబింబ మెక్క_డిది! బింబమే కానరాకుండిన దానికి (ప్రతిబింబ ముండునా?” 

అనియెదవేమొ, ఇప్పుడు మేము పారమార్థి కాకాశమును గూర్చి నూటలాడుట లేదు; 

“ఇది యాశాళము, నల్లగా నున్నది” అని సర్వసాధారణముగ వ్యవహరింపంబడుచున్న 

ఛా)౨తిసిద్ధా కాశముళు 'సశ్నియే మాటలాడు చున్నాము. “ఇర్జైన నది సర్వవ్యాప 

కము కాదు కదా !” అనియెదవేమొ వినుము. విచారదృషిచే 'నారసీన సీవిషయము 

'తెలియవచ్చుచున్నది కాని సామాన్యులదృష్షికి నాభా)ఎతిసిద్ధాకాశముగూడ సర్వ 

వ్యాపకమే. సామాన్యులు ఆకాశముశు నీలవర్ణ్యము కలదానినిగాను, ప్రూర్యభాగమున 

మ్మాకృమే యున్న దానినిగాను తలంచియు దాని సర్వవ్యాపకత్వము నంగీకరించి 

యున్నారు; సమీపమున నున్న వ్వ "'జీమియు: గానరా దనియు దూర మగకొలంది 

కొంచెము గోచర మగు ననియు గూడం జెచ్వుచున్నారు. కావున నిట్టి యాసామాన్యుల 
వత్షము నా శ్రయిచియే యట్లు చెప్పబడెను. బవప్రతిబింబవిమయను కూడ నిటి 

దియే, అదియే సామాన్యుల యశ్ ప్రాయము న్యాశృ్ళయించి వెప్పంబడునదియే. విచారిం 

చిన (బృవాభిన్న పదార్థమే యుండ దని యానేకవర్యాయములు నిరూపీంచియున్నా ము. 

కావున నర్వ వ్యావక మయ్యు నాకాశము శనయం దున్న జలములలో చెట్లు (వ్రతిబిం 

బించెనో యట్లే పరమేశ్వరుండును తనయం'బే యున్న ప్రకృతియందు ప్రతిబింబించి 
యున్నాండు. మణీయొక ఏశేషము. ఆయాకాశము మేఘుములయందలి జలములయం 

దుకు వానిచే కలిగిన భుటసి త జలములయందుళు. ప్రతిబింబించినట్లు, ఆ యీశ్వరుం 

డును శుద్ధనత్వరూవిణి యస మాయయందును తత్సరిణామభేద మగు నవిద్యయందును 

ప్రతిఫలించి యున్నాడు. (మాయ తన శుద్ధనూ త్లస్వ రూపమును (సశ్యగుణ మొక్క 

టియే స్వరూవముగ కలిగి యుండుటను] విడిచి రజ, న్హమస్సంసర్ల చే స్థూలభొవమును 

'జెందుటయే కదా యవిద్యకు స్వరూపము. ఇది మాయాపరిణాము మనుటలో సంశయ 

మేమి!) మేఘుజలము నుటజలమున కుం గారణమెనట్లు మాయ యవిద్యకుం గారణము. 

ఫఘటజలము మేఫఘజలమునకు6 గార్భ మెనట్లు అవిద్య మాయకు గార్యము, ఈ కారణము 

వలనంగూడ మాయ కారణోపాధి (కరణభూత మగునుపాధ్సి. అవిద్య కార్యో పాధి..- 

అవ. ఈవిధముగ జీ వేశ్వరతత్వములను బోధించి జీవోపాధిని సవిమర్శముగ 

విమర్శింపుచున్నా (డు. ఈవిమర్శవలన జీవునియందు ఛాతిచే నారోపింపంబడు చున్న 

యుహెధిధర్మము లన్నియు తేటపడు ననియు, దానిచే ముముక్షుపులు అధర ముల 
భాంతికల్పితములుగ చెణింగి వరివారించి జీవుని ప్ర క్యేకముగ విభాగించి యెలుంగం 

గలుగుదు రనియు నఖ పాయము, 
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న్లో, సా కారణళరీరం స్యాత్ ప్రాజ్ఞ_స్త త్రాభిమానవా౯, 17 
వ్యా. సా౭విద్యా కారణశరీరం స్థూలసూత్షశరీరాది కారణభూకం (వృ 

త్యవస్థావిశేషత్వా త్కారణముపచారాచ్నీ ర్య లే తత్వజ్ఞానాద్వినళ్యతి చేతి శరీరం 
స్యారక్త త కారణశరీరేఒఖిమానవాక తాదాశ్యాధ్యానసేగా౭.వా మిత్యభిమానవాక్ 

జీవః ప్రాశ్జి 8 ప్రజ్ఞా అవినాళిన్వరూ పొచఒనుభవరూపా యస్య స ప్రజ్ఞకపృజ్ఞ 
Ug Ug 

ఏవ ప్రాజ్ఞః వళన్నామకః స్యాది త్యర్థః. 

టీ. సా = ఆయవిద్య, కారణశరీరం = జీవునకు గారణశరీరము ప్రపంచము 

నకుం గారణంబును ఆవరణ మగుటచే శరీరమువంటిదియి6 గావున దానికిం గారణశరీర 

మును"పేరు కలిగెను. ప్రకృతి యంతయు నొక్కటియే కావున నవిద్యయు జగళ్కార 

ఇమే, [ద్రై్టతేదివేక మను నాల్లవృప్రకరణమున జీవేశ్వరనృములు ప్ర క్యేకముగయహాడ 

వివరింపంబడి యున్నవి). స్యాల్ = అగును, తత్ర, = దానియందు, ఆభిమానవాక్ = 

ఆకాభిమానము కలజీవుండు, పాక్రైపాశ్షి డనంబడును. (అదియే జీవత్వమునకు 

నారంఛము. కావున జ్ఞానశ సంపూర్ణ మె యెన్నటికిని నళింపకపోవుటచే నీ “పేరు 

కలిగినది.) 

తా, వైన జీవోపాధిగా వర్షి ంసంబడిన యవిద్య యాతనికిం 

గారణశరీర మగును, వవంచమునకుం గారణమై శరీరనమువ లె నాతని 

నావరించునదియై యుండుటచే దాని (అవిద్యను నిట్లు వ్యవహరించు 

చున్నాము. మూయావిద్యలు "రెండును వ్ర, కృతియే. కాన్రన రెండింటి 

కిని జగత్ కారణత్వము కల దని తెలిసికొనవలయును. అవిద్య మాయా 

పరిణామభూత యని చెప్పంబడియున్నను జగత్కారణ మగుటకు విరో 
ధము లేదు, పరిణామ మని చెప్పుట కూడ న్థూలసూక్తావస్థల నాశ 
యించియే యని నివరించియే యున్నాము. ఈవిధముగం దనకుం గారణ 

శరీర మగు నవిద్యను ఆత్మ గా నఖిమూనించుచు దానిధర ముల దనవిగ 

భాంతి నొందుచు నున్నవ్వుకు జీవుశు రాజ్ఞః డనంబడును. ఇది 

(ఆవిద్యావరణము) వ్త్సని స్వరూవభ్ర, ంశేమునకు పృథమసోపాన మగు 
టనే నట్లు వ్యవహరింపంబకు చున్నా( చు, ప్రొజ్ఞాం డనంగాం బండితుండు. 

లో 
య థార్థస్వరూవము జ్ఞానమే, కావున నిట్లు వ్యవహారము గలిగాను, 
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ముటీయు “నేను ' సంసారిని దుఃఖని” అను సంకల్పములకం శు “నేను 

సృష్టిక_ర్హను, సర్వవిభాగముల నేర్పణుచితిని” అను సంకల్పములు శేస్థ 
ములు కదా! కారణాభఫినూానికి నికి సంకల్పములే కలుగవలసని యుండుట 

చేతం గూడ నీతనిని పాజ్ఞ శబ్దముతో వ్యవహరింప సవ చ్చును, -ఈతంయ 
Je 

తక్కినవారల కం ళు రసాకులకంళు బుద్టిమంతుంటే కదా! 

అవ, ఇట్లు కారణశరీరో పొధిని వివరించి సూక్షశరీరమును వివరించుచున్నాండు:--- 

న్, తమః ప్రథాన వ వ వశృళే _స్తవ్య్ళోగా యేశ్వ రాజ్ఞ య్, 

నియక్నవన తేసో ఒంబుభువో భూతాని జజ్జి శే 18 
సతాషంశై 8 పంచభి స్తెపహౌం క్ర మూ ద్ధింద్రి, యమచకమ్, 

వో శో త్రత్వగమీరససఘాణాఖన్ల ముపజాయ కే, 19 

క రంతేకకరణం సరై ర త్తిభేదేన త్ర ద్ది థా: 

మనో విమర్శరూపం స్యా ద్బుద్ధి స్యా న్నిశ్చమాత్మి కా, 20 
రజోం శః వంచఖి నృహోం క్రమా త రం దియాణి తు, 

వాక్వాణిపావ పాయాూః వస్థాఫేఛానాని జజ్డి వ 21 

లే లే స్పలై ౪ స్పహితే ః ప్రాణో వృం్తి భేదా త్స పంచా, 

ప్రాణొఒ౬పాన స్పమాన  క్పోదానవ్యానొ చ తే వ్ర పునః, 29 

బుస్టిక చెండి డ్రియప్రాణపంచకై రృ రనసా ధియా, 

శరీరం స _ప్పదకేిః సూత్రం త లింగ ముచ్య తే, 28 
ప్రాజ్టస శ్రా తాభిమానేన అేజసత్వం ప్రపద్యతే, 

పసణ్యగర్భినా మోాశ్ స్తయోా ర్వ్య్వస్ట్రిసమపష్టి శా, 94 

వ్యా. (కచుప్రాప్తం సూత్ష్మశరీరం తదుపొధికం జీవం వ్యు క్పాదయితుం 

కశ్కారణా కాశాదిసృష్టి మాహాకమకి ప్రధా చేతి, తద్భోగాయ తేహాం ప్రాక్ఞాశాం 

భోగాయ సుఖదుఃఖసామా త్కారసీద్ధయే తమః ప్రధాన ప్రకృతే స్తమోగుణ ప్రధా, 

నాయా; వశృశేః ఫూరో్య కాయా  ఉపాదానకారణభూతాయా? సకాశాదీళశ్వ 
q భః శ జ అలీ రాజ్ఞయా ఈశనాదిశ_క్టియు క్షస్య జగ దధిష్టాతు రాజ్ఞ యా ఈ మొఫూర్వకసర్జ నేచ్చా 

రూపయా నిమి త్తకారణభూతాయా వియదాదిపృథివ్యంతాని వంచభూతాని జడ్జి శే 

ప్రాదుళ్ళూ తా న్యుత్సన్నానీత్యర్థః, 
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భూతసృష్షి మభిధాయ 'భౌతికసృషి మభిదధాన ఆడా క్ఞాశేంది ద్రియసృష్తి 

మావా..సక్వాంశెరితి, తేషాం వియదాదీనాం పంచభిః సత్వాంః సత్వగుణభా౫ 
rr రుపాదానభూ తై; శోత్రశ్వగతీరస నఘా్రాణాఖ్యం ధీంద్రియపంచకం ధీం ది యాణి, 

కేషాం వంచకం కృమాదుపజాయ తే. ఏడెకభూశసత్వాంశా చేశై. కమింద్రియం 

జాయత ఇత్యర్థః. 19. 

సతాషంశానాం ప్ర క్యేకమసా ధారణకార్యాణ్యభిధాయ సర్వేషాం సాధా 

రణం కార్యమావా తెరితి. తైః సవా సత్వాంశెః సర్వైః సంభూయ వ ర్థమాథె 

రంతకికరణం నునోబుద్ధ్యు పాదానభూతం దృవ్యముపజాయతళ ఇత్యనుషంగ 8, తస్యా 

వాంతశ భేదం సనిమి త్రమావహా=_ప్భ శ్రీతి తదంతఃకరణం వృ త్తిభేదేన చరిణామ భే దేన 

ద్విధాద్విప్రకారం భవతి. (వృ త్తి భేద మేవ దర్శయతి...మన ఇతి. విమర్శరూవం 

విమర్శః సంళయాత్మికా వృ్తిః సా స్వరూపం యస్య తశ్షథా తన్మన$ః స్యాల్ + నిశ్చ 

యాతి "కా నిశ్చయోజఒధ్యవసాయస్ప అత్తా స్వరూవం యస్యాసా నిశ్చయాతి "కా 

శ్రమప్రాప్తానాం రజోంఛానాం ప్ర ల్యేకమసాధారణ కార్యాణ్యాహ--- 

రజోంశెరితి. తేషాం వియదాదీనామేవ వంచభి రజోంశా రజోభాగాస్తూపాదాన 
భూ తె ర్వా కాణి పాద పాయూపస్థాఫీ థా నాని వఏతన్నామశకాని కన్చేంద్రియాణి 

శ్రీ యాజన ని ఇంద్రియాణి జజ్జి శ, 21] 

రజోంశానామేవం సాధారణం కార్భమాహతె స్ఫశై ్ టరితి, నహి తైః 

సంభూయ  శకారణతాం గశెః ప్రాణో జాయత ఇతి శేషః తస్యావాంతర భేద 

మాహ...-వృత్తిభేదాదితి. స ప్రాతో వృ త్తి భేదాత్వాఛణనాదివ్యాపార భేచాల్ వంచ 

ప్రకారో భవతి. వృ గదా నేవ దర్శయతి-_-ప్రాణ ఇతి. తే పునస్పే తు భేదా? 

యదర్థమాశాశాదిస్ర్రాణాంతా నాం సృష్టిరుకా తదిదానీం దర్శయతి:_బుద్దీతి. 

బుద్ధయో క్ఞానాని కళ్ళ కరాణి ప వ్యాపారా సజ్ఞనకాసీంద్రియాణి బుద్ధిం ద్రియాణి కరే రేంద్రి, 

యాజి చేశ్యర్థః. బుద్ధికళేంద్రి, యాణి చ ప్రాణాశ్చ బుద్ధికలేంద్రి యప్రాణాః "తేషాం 

వంచకాని తె ర నసా విమర్శాత్ష కేన ధియా నిశ్చయరూపయా బుద్ధ్యా చ సవా సప్త 

దశబిః సప్తదశసంఖ్య్యాశై 8 నూత్షశరీరం భవతి తస్యైవ సంజ్ఞాంతరమావా.....”“తల్లింగ 

మితి ఉచ్యశే చేదాం కేష్విక్యర్థః. 9 ఫ్ర, 

ఏవం సూత్షశరీర మభిధాయ తదళ్శిమానిళ్వ ప్రయు కం ప్రాఖైశ్వరయోరవ 
సాంతరం రయి పజ ఇతి, ప్రాజో మలినసత్వప్రఛానాఒవిదో పాధికో జీవః 

0 
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తత్స తేజక్ళబ్దవాచ్యాంకకకరణోవలక్నీ కలింగళరీ కే౭_భిమాణేన తాదాత్యాఖిమానేన 
తె జనత్వం తీ జననామకత్వం ప్రవద్య తే ప్రాప్నోతి ఈశ? ఏిశుద్ధసళ్వ ప్ర ధానమాయో 

పాధికక పరమేశ్వర స్టృకృ న రీరేఒహమిత్యభిమానేన హిరణ్యగర్భ తాం హిరణ్యగర్భ 

సంజ్ఞ కత్వం ప (ప్రృవద్యత ఇత్ననుషంగ; (త జసహిరణ్యగ రృ యోర్డి ంగ శరీరాభిమానే 

మానే సతి తయోః వరస్సరం భేద కిం నిబంధన ఇత్యత ఆవా---కయోరితి. తయోః 

తేజ హిరణ్యగర్భ రో ర్వ్యషిశ్వం సమత్వం భవతి. అతవీవ భేద ఇత్యర్థః. 9h, 

ట్రీ, తద్భోగాయ - తత్ =ఆజీవునకు, భోగాయ = కర ఫలభోగము కలుగుట 

కొఅికు (జీవునకు కర ర ఫలము ఫూర్వశల్పమునుండి వచ్చె నని గృహించునది.) ఈశ్వు 

రాజ్ఞ యా- ఈశ శ్రహాహాయయండు ప (వ్రతిబింబించియున్న బ, బి హూముయొక్క_; ఆజ్ఞ యాః 

ఆజ్ఞ, తమః ప్రధాన ప్రశృలేః - రమ ప్రధాన = కవన యే ముఖ్యముగ గల, 

ప్రకృ'తలేక=మూల ప్రక తనుిడి(కమానణము మిగుల నధికముగనున్న గుణసంయోగము 

నుండి, వియత్ .. .భువ$ః-వియల్ =ఆ కిశము, వవనజవాయువు, 'తేజకః=అగ్ని, అంబు= 

జలము, భువ$=ఘూమి, అను భూ తొని=భూతములు (పంచభూతములు. ఇవి నూక్కభూత 

ములు) జ్య జి నే=జనించెను (త్రాటియందు సర్పము జనించునట్టు భ్రాంతివలన జనించె ననుట 

జీవుడు ఫూర్వకర నంస్కా_రమువలన పరమేశ్వరుని పంచభూతరూపునిన సంభావించె 

ననుట) 106. 'తేపాం=అసూకృభూతములయొక క్క పంచభిః=అయిచడై న, సతాం కా = 
సత్వగుణభాగముల వే (ఈభూతములు త్రిగుణసుయోగమువలన జనించినవి.కావున న 

సత్వరజో భాగములు కూడం గొంత యరడవలయు నని గహ హింపవవలయును). a 

"వరుసగ, శ్. . ఆఖ్యం- కోత =బెవి, త్వక్ = 'పర్తము, అక్షి=కన్నుగ రనన 

. నాలుక ఘా)ణ = నాసిక్క ఆఖ్యం=అను నుర్దుగల, ధీం ది యపంచకమ్ = గజేంద్ర 

యము లైదును (శబ్దస్సర్మాదులను గృహించును కావున వీని క్రీ-పీర్ణు కలిగెను) ఊప 

ర 

జాయ లే=పుట్రుచున్న (ద వి, (భూతనత్వాంశములలో' నా కాశాడిన త్వాంశములవలన 

'శ్యోత్రాదులు కలిగె ననుట, ఇదియు పరమేశ్వరు 'నాయారూ వములతో ఛావించుటయే 
య్ చో లిసికొన వలయును. సృష్టియంళయు నిట్లు భావనామాత్ర మే యని గ్రహించు 
నది) 19. రై క=అనతాాంశములు, సరైైః= మొత్తముగకూడి(స క్వభాగ మంతయం గలసి 

యనుట) ఆంకకకరణం=అంకకకరణము (లోవలశుండి యిం ద్రియములమూలమున సర్వ 

విషయముల గ్రహించుపదార్థము ) (ఉవజాయ'ల్నే. తల్ = ఆయంతఃకరణము, వృత్తి 

ఛేడేన= కార స ఛేవములచెే, దభా = శెండువిభను లగుచున్నది. (భూతములయందలి 

సత్వభాగ ములలో కొంత సముదాయముూాను కొంత వ్ర ల్యేకముగాను గృ గ హించినచో 

సముదాయ మంతఃకరణ మనియు ప్ర, ల్యేకభాగము లింద్రియము లనియుం జెన్చంబడు నని 



త త్త (వివేక పృకరణము 51 

(గృహీంపవలయును, ఇంకమే కాని అంత$క్షరణ మింద్రియసముదాయరూపము కాదు) 

విమర్శరూవంజవిచ్తారము చేయుటయే స్వరూపముగా గల అంతఃకరణము (నీవిషయము 

' “నైన విమర్శించుసమయమున ననుట, మనః=మనస్సు; స్యాత్ జఅగును. నిశ్చయాత్తికాజు 

నిశ్చయించు నంతకకరణము (ఇచ్చట ప్రథాన మగుబుద్ధి శబ్దమునుబట్టి స్త్రీలింగము 
Wy 

పృయోగింపబడెను.) .బుద్ధిజబున్ధి (స్యాత్ ] (లేహాం) [వంచభిక]. 20. రజోండైః తుజ 

రహోసణభాగముల చేతను లే (వృ క్యేకముగ గృహింపంబడిన భాగములచేతు, వాక్... 

అఫిధాగాని-వాక్ ఇవాక్కు, పాణి=హొ _స్తములు, పాద=పొదములు పాయు = గుదము; 

ఉపస్థ అభిథా నాని=అను ేర్లుగల) కశ్చేం ది యాణి=కశ్తేం,ది యములు (ఇని పనిచేయు 

నవి కావున నీపేరు వీనికిం గలిగెను, (జజ్జి శే 2 1. తెః=ఆరజోగుణభాగములు, 

సమై్యైః=అన్నియు, సహిత 8=కూడినచో (మొ_క్రముగ గ్రహొంపయడిన రజోగుణభాగ 

ములు); ప్రాణకి=శరీరథారణ హేతు వగు వాయువు [ఊపజాయశే] (ఇచ్చటంహాడ 

మునుపటివలెనే ప్రాణము నింద్రియసముదాయరూవముగ గృహింపయహాడదుు. సక ఆ 

ఆవాయువుు వృ త్తిభేదాత్ = కార్య భేదమువలన, వంచధా = అఆయిదువిధములుగ 

నుండెను. "లే పునకి = ఆవాయుపులం వరుసగా, స్రాణక=స్రాణ వాయువు, అపానకి = 

అపానవాయువు సమాన చ = నమానవాయువు, ఉదానవ్యానా చ = ఉఆదానవ్యాన 

వాయువ్చలు ఆగుచున్నవి. (ఇందు ప్రాణవాయువు హృదయమున నుండి యుణ్చా సా! షస 

రూపముగ వెలికి వచ్చుచు పోవుచుండును. అపానవాయువు గుదస్థానమున నుండి మల 

మూత్రాదుల వెడలించుచుండును. సమానవాయువు నాఖియందుండి యావారమును వచ 

నమువేయువిషయమున జఠరాగ్నికి తోడువడుచుండును, ఉదానవాయువు కంఠమున 

నుండి యావారమును లోనికి గొనుచుండును.. వ్యాన వాయువు సర్వశరీరము వ్యాపించి 

రక్తమును ప్రనరింపంబేయుచు. నాహారరసము నన్నియవయవములకును బంచియిచ్చు 

చుండును) 22. బుద్ధి. పంచే. 8-బుద్ద్ధి = జ్ఞానసాధనములును, కర్త =కర్య సాధనము 

లును, ఆగు, ఇం ద్రియజజ్ఞానక రేం ది యములయొక్క. యు, పాణ = ప్రా వాయువుల 
శ్ 

యొక్కయు, పంచ 8 = అయిదింటితోంగహాడిన సముదాయములచేతను (జ్ఞా సంద్ర 

యము "లెదు, క్త ౦ద్రియము లెదు; ప్రాణాదివాయువు లెదుం గలసి వదేశనంతే 

తోడను), మనసా=మననుతోోడను, ధియాజ=బుద్ధితో డను గూడి, స ప్తదశభిః = వదునేడు 

తత్వ్యములతో, నూక్షం శరీరం = సూత్వశరీరము (సూత్నభూతములవలన కలిగినది మై 
కన్నులకు గానరానిది యగుటచే దీని కీ "పీరు కలిగను, [(ఉఊవజాయ తే] తల్ =ఆసూ క్ష 

శరీరమే, లింగం = లింగశరీర మని, ఉచ్య తే = మెప్పంబడు చున్న ది. (నృష్టియంతయు 

భావనామ్మాక్రమే యని మజియొకమాజు విన్నవించుచున్నాను. 25. తృక్ర = 



ర్ర్2 శ్రీ వేదాంతపంచదళి, ప్రథమ ప్రకరణము 

ఆసూక్షశరీరమునందు, అభిమానేన = ఆశతాభిమానముచేక (ఇదియే నేను. అశలి దని 

మొదలగునవి నాశే గలవు. సర్వేం ది యకార్యముల నేనే చేయుశున్నాను అను నళ్ళి 

మానమువలన) ప్రాజ్ఞ 8=ఇదివ అకు “కారణశరీకోపాధిచేం బాజా డని వ్యవహరింవం 

బడుచున్న చీవుయు తె జసక్ష్టం= తె జసుండనుపేరును (కోనూక్షశరీరము కేజోరూప 

మగుటచే నిందలి జీవున కీపేరు కలిగాక ప్రవద్య లే=పొందుచున్నాండు. ఈశ = 

ఈశ్వరుండు (మాయయం దున్న ప్రతిబింబము, తత త్ర అభిమానేన (ఆయాశ్వరుండే 

మాయాసహితు.డై వప్రవంచరూవ వమనం బరిణామించుచుస్నా (డు గావున నాతనికియాడ 

సూత్ష్శ రీరమునందు (ప్రవేశము కలదు. ఆత్తాఫిమానము సర్వసాధరణ వుని యిదివజే 

ఏివరించియున్నా ను. హిరణ్య గర్భ తాం=హిరణ్యగ ర్భు6 డను పేరును (ఈకండే చతు 

రుఖు:డు, ఈతండే జీవసృ్ఫప్రికి మొట్టమొదటి వాడు, ప్రవద్య'తే. తయోః=ఆజీ వేశ్వ 

రులకు, వ్యషిసమష్షి తా = (శ్రచుముగ వ్యషి యనియు, సమప్తి యనియు వ్యవహారము 

కలదు. (ఇదియే వారికి భేదకారణము. ఫూర్వకల్పమున ననుభవించియున్న యను 

భవము న్మాశ్తయించి తత్సంస్కారమువలన జీవులచే నీకల్చ్పమున వర మేశ్వరుండే 

నానావిధములుగ6 జూడంబడుచున్నా6 డనుటయే సృషికి తాళ్పర్యము. 9 fi, 

తా, వూయాబింబ మగు నిశ గరుండు మాయాసహితుంైై 

వ్ర షంచరూసమునం బరిణమించుచున్నాం డని సూచించియున్నాము. ఇది 

కేవల జీవేశ్ళరవిభాగజ్ఞానార్థమై చెప్పయడెను కాని ప్రకృతియందు 

మాయ యను విభెగము వల్యేశముగను, అవిద్య యను విభాగము 

ప్రక్యేకముగను  చీల్పండియుండ లేదు, కావున“ ప్రకృతియంనలి 
పృతిబింబను దానితోం గూడి వపంచరూపముగయ బరిగమించుచున్న 

న్సుటయే దాని కభిప్రాయము. ప్యోస్తవస్థితలోం బ్ర కృతికే వరిణామను 

కాని ప్రతిబింబమునకు "లేదు. .శానున నీసిద్ధాంతమువలన లోవ 

మేమియు రాదు. -ఈశ్యరుని శుద్ధత్వమునకును జీవుని యశుద్ధత్వమున 

కును భంగము రాదు. బహ ప్ర పృతిబింబముయొక్క సహాముచేం 

బ్రకృతి వయేరూపములతో? బరిణామమును 'జెందుచుండునో ఆయా 

రూవమునంచె చెల్ల వీరలు (ఈజీవేశ్వరులు తమ స్వభావములతోనే 

(శుద్ధ్యకుద్ధులతో నే ప్ర "వేశింపవచ్చును. వాని నెల్లం దము యాత్మ లుగ 

నభిమానింపవచ్చును. స సృకృతి యెశ్లెట్లు పరిణమించినను చొనీయం 

దుండు శుద్ధసత్వమలినస సత్వ్వాదులకు నాశము కలుగదు కడా! 



తత్త (వివేక వ్ రణము ' రై 

వి. ఈ యీాశ్వరుండు శుద్ధు( డగుటనే సీకనినంకల్పములు నియతముగ సిద్ధించు 

చుండును, యోగిళ _క్రిసామాన్యులవిషయ మే యట్లుండ నింక పృథమ్మపృతిబింబ మగువర 

-మేశ్వరునిగూర్చి యేమి చెప్పవలయును? ఉపాధివశమున నాతనికి సర్వజ్ఞ తాషాదులు కలి 

న తెజంగు మన్నే వివరించితిని. సంకల్పముకూడ నట్లే కలుగవచ్చును కదా ! ఇదియే 

యీళ్వ రాజ్ఞ . మాయా ప్ర తిబింబమునకు నుపాధిసంసర్ల వలన కలిగిన స్త్ర ఎకౌషి 

మాన మే యీళ్వ్ట రాజ్ఞ + (బృవ్గాము వ్రశృతికి సృష్టియందు సహాయ మాచరించుటయే 

యాశ్వ రాజ్ఞ యిని పరస్పరస్థితిలో నువచరింపంబడుచున్నదది. ఈశ్వరుండు సర్వనియా 

మకుండుకదా ! 

ఇ ట్రాపర మేశ్వరునివే నియమించంబడి ప్రకృతి సర్వస్థూలసూత్ష ప్రపంచమును 

నిర ౦చును, పూర్వకల్పమునందు "నేదియేది యెట్టి ట్టుండెనో అట్లల్లే నిర్హి ౦-చును, ప్రపంచ 

మనాది యని సవిమర్శముగ ఏివరించి యున్నాము కదా, ఇదియే సృషి. వ్నికిం 

కారణము ఫూర్వుకల్పాంతమున పరిపాక దశకు నుషక,మించి ఫలోన్లు ఖములు కాకుండ్లు 

నటి జీవకర్య లే. జీవులు సంసారబద్ధులె బహువిధకర ల నాచరింపుచు ననేకజన ముల 

యందు కాలానుసారముగ వారిఫలముల ననుభనించుచు నున్నారు. పృతికర్య కోను 

ఫలము లిచ్చుసామర్గ్యము గలుగునప్పటికి కొంతకాలము వట్రుచుండును. వల యనిన 

(శర్మ లు శుభరూపము లె నట్టి "కాని యశుభరూపము లె నటి కాని సంకల్పముల మనను 

నందు నెలకొొల్చును. శుభకర, ల (ధర్మ ములు నాచరించువానికి శుభసంకల్పములును 

అశుభకర'ల (అధర్యములు నాచరించువానికి నశుభసంకల్పనులును కలుగు ననుట 

సర్వ ప్రత్య త సిద్ద మగువిషయమే. ఈసంకల్పములు మనసున నాటియుండుటచే 

నాతడు శెండవజన మునందు వీని కనుగుణముగచే కరాచరణము గావించును 

ఈజన్ల మున పుణ్యకర, ముల చేసీ పుణ్యసంకల్పములు దృఢములయ్యొ "నేని రెండవజన ము 

నందును ఆసంకల్పముల న్మాశ్శయించి పుణ్యకర్యములనే యాచరించును. అవ్వుడు స్థిర 

పడిన సంకల్పముల నాశ్త్మయించి యొవ్వరి జన మునందును అప్పటి సంకల్పముల చా శ్ 

యించి తర్వాతి జన ములందును ఇట్లు పరంపరగా పుణ్యకర,ములెనే యాచరించు 

చుండును. పొపకర్య ములగతికూూడ నిట్రిదియే. మణీయు సంకల్పనులు దృథము లగు 

కొలది తద్విషయమునం బురుష ప్రయత్నము కూడ నధికమైెనచో మజీంత యఖివృన్ధికిం 

గారణ మగును. శాస్త్ర భ్యాసాదినియమము లిందుకొజకే ఇేర్ప్చడినని, శాస్త్రాదులం 

అకించి కార్యా కార్యముల నెలరీంగి బలవంతముగ నై న న కార్యముల బరిత్యజించెనేని 

మిగుల నభివృద్ధి దొరకును. పరంపరగ వచ్చుచున్న _ పుణ్యసంకల్పములకు సీ 

పురుషప్రయళ్నము తోడుపడునుగదా. ఇల్ల శృగ్ధానిరహితులై పాపకర్మ 



క శ్రీ వేదాంతవంచదశీ, ప్రథమ ప్రకరణము 

నుల పొల6గించుకొనుటకుం (బ్రయత్నము సేయకుండిన-చో? గమ క్ర మముగ 

పాప మభ్గీవృద్ధియె వానిని జెఆచును. ఇదియే కర ఫలప్రకారము. ఈసంకల్పములే వాసన 

లని చెప్పంబడుచున్నవి. ఇళ నాలోచింపుండుం మననునందు నిలుచుటకు నుషక్క 

మించినవాసన స్థిరపడి తన కనుగుణముగం గర్హను చేయించుటకు నెంతకాలము పట్టునో? 

ఈవిషయమును నిర్ణయించుటకు నపూర్వయు కులతోం బని లేదు; ప్రశ్యకూనుభవమే 

కలదు. ఒక సత్పురుషుడు అధర ముల వేయుట. పరులే చే శేసింవబుడుగోని 

యొంతకొలమునకు దాని నంగీకరించునో? ఎంతకాలమునకు మననున .సమాధథానపబుచు 

కొనును ? ఎంతకాలమునకు లజ్ఞాభయముల బరిత్య జించును ? మణీయంతకాలము 

నకు గార్యోను ఖు డగును? ఎంతకాలమునకుం దన యంతరాత్మ ను జయించి "కార్యము 

నొనర్నును ? పిదపనె న నెంతకాలమునకు పళ్చాత్తావబాధను తప్పించుకొనును * ఇవ్వ 

టికిగదా సంకల్పము దృఢమైన ది యనవలయును, ఇటే దుష్టునకు మంచిసంకల్పము కలుగ 

వలయు ననినను బహుకాలము పట్టును. వాండు తేన వరివారమునుండి తప్పించుకొనుట'కే 

మొట్టమొదట నెంతయో కాలము పట్టును కదా! కావున నీలోశానుఛపమునుబట్టి 

చూచిన “సంకల్పము  దృఢమె తన కనుకూలముగం6 గార్యములం చేయించుటకో 

ఇింకయో కాలము కావలయును” అని తేలుచున ఎైది* కర్త వాననావిషయముకూడ నిట్టి 

దియ్. దానికిని తన కనుకూలముగ6 గర ల నాచరింవపంకేయుట బహుకాలము పట్టుకు, 

ఇ ట్రగుటవేక నే పురాణములయందు “వీడుజన్ల ములనాండు చేసినపుణ్యకర్శ శేండు 

ఫలము నొసంను” అనుమొదలగు వాక్యము లనేకము లున్నవి, కావున సర్వజీవులకర 

లును కొంతకాలము ఫలము నొసంగకఫూర్వము పరిపాకావస్థలలో నుండవలసీనవిమీ. 

ఈవిధముగ నేసమయమున ఫలోన్తుఖ మగుకర్శ యొక్క_టీయు లేక ప (పృపంచమునం 

దలి సర్వజీవులయొక్క_ కర లును మపాశస్టిరినే యారంభించునో యాసమయమున 

భోశార్థ మగు ప్రపంచములో నువయోగము శు కావున మహో ప్రళయము కలుగును, 

అప్పుడు జీవులు తమతమ కర (వాసనలతో 6 గూడిన అంతఃకరణములతోనే వర మేళ్వ 

మునియం దడంగి యుందురు. ప్రశృతియే వ్రవంచరూవముగ 6 బరిణామిం చినది. కావున 

బ్ర పంచాంతర్భాగ ముగు నంతకకరణములయందలి కర్త వాసనలు 'దానియంబే (ప (వశృతి 

యందే యడంగు ననియు, జీవులు (బవరూపులే కావున నుపాధిఛంగము లేకున్నను 

సుమ _క్యవస్థయందువలె నాయుపాధీచే చాధింపబడక పరమేశషరమా తు లే యగుడు 

రనియు గ్రహింపవలయును. ఈవిధముగ విచారించిన ప్రళయము మహానున ప్రి యనియే 

వెప్పందగియున్నది.  ఈసుష్సుక్తి వూర్వకర్యలు _ ఫలోన్నుఖము లగునంతవజకు 

నుండును. ఆవి ఫలోన్లు ఖములు కాంగానే జీవులకు మజుల మెలయువ పచ్చును. జాగ, 



తత్త్వవివేకపకరణము కఫ 

దవస్థయందువ లె మటల చారి నుపాధి వాధింప నారంఖించును, అవ్వడు నిదురనుండి 

మేల్కాంచినవారికి ఫూర్వదినమున నున్న పదార్థము లకే కానవచ్చినట్లు ఈజీవ్రులకును 

ఫూర్వకల్పమున నున్న పదార్థములళ్లే కానవచ్చును. ఇదియే సృష్టి. ఫూర్వకల్పాంతమున 

నిలిచియున్న కర్మ తే మైన వరి ంచినవిధముగ దీనికి. గారణములు, 

ఇంక సృృష్రిస్వరూవము నాకర్టింపుండు. అఆ ప్రకృతిలో తమోగుణ మధికముగాను 

తక్కినగుణములు సర్పల్పములుగాను గల సంయోగమునుండియు భూతములు జనించు నని 

'తెలిసకొనవలయును. సత్వగుణాము ఇతరగుణములతో సంసర్షము నొందుకొలంది నపరి 

శుద్ధ మగుచు నుండు ననుట నిస్సంశయము. అందు తమోగుణ మే యధికమెన నింక దాని 

స్థితి చే మని వర్ణింపవలయును? జ్ఞాన ప్రకాశము క్షీణ మగుటచే నాసంయోగమును అజ్ఞా 
మనియే చెప్పవచ్చును. ఆసంయోగమునే యన నేల? పురువునకు బంధక మగుటచేం 

(బకృళి యంతయు నజ్ఞానిరూపిణియే. ఇంతకు ముందు విపరించినవిపరణముల నాశ 

యించి యీ ప్రకృతి స్వయముగ లేనిదయ్యు నున్నట్లు'తోందుచున్నది యని శేలినదికదా! 
ఇట్రిది భాంతిరూపముకాక మలి యేమగును, సత్వగుణము జ్ఞానరూవమే మైనను ఆది 

తక్కినగుణములకం టె మాతృ మే శ్రేష్ట మగునుగాని వరమేశ్వరుండు కానేరండు. అట్లే 

యగు ననిన నది బంధకము గాచేరదుకదా! కావున నదియు నజ్జానరూప మే. ఆయజ్ఞా 

నముతో నది మూఢత గాక కొంచె ము _త్తమస్థితిలో నున్నది మాత్రమే యగును. కావున 

ప్రకృతి అజ్ఞానము. ప్రపంచ మజ్జానపరిణామము. శ్రా టియందు తోంచు సర్పమునకు 

వలె దీనికి నజ్జానముకం టె భిన్నమగుస్వరూపము. లేదు. భాంతి యున్నంతకాలము 

మాత్రమే రజ్జుసర్పము కానవచ్చును. కావున దానికి నదియే స్వరూవ మనుట నిరిషి 

వాదవిషయము కదా ! కావున నజ్ఞానము సయముగ సర్పరూపమునం బరిణమించి 

_యాసర్చమునుత్రాటివె ఇెట్లారోపీంచుచున్న దో, యట్లే యచ్చట గూడ మూలప్రకృతి 

యన డున జ్ఞానము (పృవంచరూవమునం బరిణమించి దానిని వర మేశ్వరునియం చారో 

పించుచున్నది. అనంగా పురుషుడు. అజ్ఞానమువలన త్రాటిని సర్పముగం దలంచిన టే 

అవిద్యా ప్రతిబింబ మగుజసుండు కల్పిత భేదభిన్న మగు స్వన్వరూవమును (బ్రహ్మమును 

ప్రపంచముగC డదలంచుచున్నా(డు. ఇదియే సృషిస్వరావము. 

ప్రపంచ మనాదియగుటవే ననేక కల్పములయందు సమానమగు క్రమ మనుభవించం 

బడీయుంటెను, కావున నాసంస్కారము ననుసరించి ప్రవంచభా)ంతియు "ేక్ష క్రమము 

ననుసరించియు కలుగును. ఉాత్తరకల్పసృష్రి ఫూర్వకల్పసృష్రి ననునరించియే యుండు 

ననుటకు నిది యొక ప్రబలకారణము. మలియు నొకానొకకాలమున నొకానొక పూర్వ 

సంస్కారము బలవంతమెై యొకానొక యఫూర్వసృష్టినిం గూడ గలిగింపవచ్చును. 
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కావునలీ గొన్ని గ ంశములయందు (ముఖ్యముగ చాసిస్థరామాయణమునందు భుశుండో 

పాఖ్యానమును) బహువిధము లగు విచితృనృష్తులు కూడ వర్ణింవంబడి యున్నవి. అది 

అట్టుండె (ప్ర (వ్రకృశము 'నాకర్ణి  ంపుండు. ప్రపంచభ్బాంతికి నారంభమున సూత పంచభూత 

భాంతి కలుగును. శుద్ద; హమున నాకాశభా)ంతియు, నాశాశరూపముగ భావింప 

బడిన ద్రైవామునందు 'వాయఖాంకియు, వాయురూపముగం దలంచంబడిన వర మేశ్వ 

రునియం దగ్ని భా)౦తియు; నా అగ్న్యాత్య కునియందు జలభ్రా)ంతియు, నందు వృథివీ 

భాంతియు కలుగును. ఇదియే పంచసూ తు కృ భూతసృష్తిప్ర ప,కారము. ఇటే సర్వమును తీ త్త 

త్మా-రణరూ సముగ భఛావించంబడిన వరమేశ పరునియందు త్ర త్ర _శ్రత్కార్యభా)ంతి కలుగు 

చుండు నని తెలిసికొనవభయును. 

ఈసూ తృభూతములు గుణ, తృ యసంయోగమువలన జనించినవే కావున నిందు 

సత్వగుణాంశ ములును రజోగుణాంశములును తమోగుణాంశములునుగూడం గలవు. ఇందుం 

దమోగుణాంశములు స్థూలము లగుటచే వానినియహార్చి స్థ సూలశరీరవివరణామునందు వివరిం 

'చండును, ఇంక నీసత్వ్యాంశములను (ప్ర ధ్ర క్యేకముగ శండుగా విభాగించి యందొక్కొాక్క 

భాగమును బ, త్యేకముగను | గృహించినం! గ్రమముగ బ్టోత్రాదిజ్ఞానేంద్రియము లగును. 

తక్కినయర్థభాగ ముల నన్నిటిని మొ ముగ గ్రహించిన సంతఃకరణ మగును. అది విభా 

రము చేయునవప్పుడు మన స్పనియు, నిశ్చయించునప్వుడు బుద్ధి యనియు: జెవ్చంబడును 

గాని బగా ర్థముమ్మాత్ర ముొక్క-_టియే. ఇ రజోంశముల  శెంజేసీగా విభాగించిన 

ప్రశ్యేకముగ గ్ర న హోంపయుడిన యర్గభాగములు వాగాదికరే ర్మాం,ది యములును నముదా 

యముగ గ్రహించముడినవి -'పొాణము సను. ఈప్రాణము పృాదయస్థానమున నిలలచుట 
స 

యుచ్బా ప్టసరూపముగ వెలికివచ్చుట మొదలగు స్థన క్రియాఖేదములోదే నై ఇ దునామము 

లతో వ్యవహరింపంబడుచున్నుది కాని వస్తు వొక్క_టియే. 

ఇది సూక్షసృషి. ఇవ్వుడు వర్ణింపబడిన జానేం, (ద్రియము లై దును; కే లేంది, 
వ 

కము లై దును, ప్రాణాదు లై దును మనోబుద్ధులు రండును ఏలిసి వదునేడుశశ్వములతో 

వాత్తళరీర మేర్పడెను. అవిచ్యావళగతులై స్వరూపచ్యుతి నొందియున్న జీవునకు 

సంసారపాతమును కలిగించుటకు నివి శెండవసోపానము., దీనిని ,బ బి చేళించిన జీవుడు 

దీనినే ఆక? నభిమానించుచు, క్లూ నెంద్రియధర ము లగు వినుట, తొంకుట, 

చూచుట, రుచిచూచుటు మూరొనుట యను ఆార్యములను తన ప ర్యములను 

గానే భావించుచు కచశ్తేం ది యకృత్యము లగుమాటలాడుట "మొదలగువానిని తన వ 

లంగానే యభీమానించుచు, , స్రాణధర, ము లగు నాకలిదప్వలం దనపిగానే భ్యాంతినొం 

దుచు, మనోధర్మ ము లగు శాముక్రోథాదులును నంకల్పాదులును బుద్ధిధర్మ ము లగునిశ్చయ 

భె ర్యాదులును గూడ కనయవిశానే గృహించుచు “నేను వినుభు న్నాను; మాటలాడు 
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చున్నాను, ఆశలినొనియున్నా ను, ఆలోేచించుకొనుచున్నాను, నిశ 'ఎయించుచు న్నాను” 

అని వ్యవహారము చేయుచుండును. కారణశరీ రావరణమునందుకం టె నిం దీళనికి భ్రాంతి 

యధికమయ్యెను. కావున నీశరీరము నఖిమానించునప్వు డీకనికి ప్రాజ్జినామము పోయి 

నది. ఈశరీరము 'లేజోరూపము కావునను; ఆతనికి దీనియం దాత్రోభిమానము కలిగెను 

కావునను ఇవ్వడు తై జసుం డని పేరు వచ్చినది. అవిద్యాప్ర, తిబింబమువలెనే మాయా 

ప్రతిబింబ మగుసీశ్వరుండును ఇవ్వుడు తన మొదటి సోపానమును దిగి సూత్షృశరీరమును 

ప్రవేశించును. ఇప్పటికిని నీతనిశుద్ధత్వమునకు హాని యుండదు. మొట్రమొదట నున్నంత 

శుద్ధుండుగ నుండకున్నను జీవునికంటె శుద్దుండే యగును, ఈతనికి పారిశుద్ధ్యము తగ్గ 

టచే సీశ్వరనామము పోయి హిరణ్యగర్భుం డనుపేరు కలిగినది. ఈతండే చతుర్ముఖ 
వ! | జ అనీ 5 బ్రహ మణీయు సీజీ వేశ్వరో-పాధంలకు కృనుముగ వ్యషిసమషి యని పేర్లు. 

అవ. ఇట్లు జీవేశ్వరో పాధులకు వ్యష్రిసమస్షి సంజ్ఞల విధించి వానికి "హేతు 

వుల జెవ్వచున్నా(ండు:--- 

నో, సమప్ని రీళ స్స్రర్వేపాం స్వాత 'శౌాదాత ప్టివేదనాత్ , 
గ టె డా ఆశి 

త దఖావాళ్త తోఒన్యే తు కథ్యంలే వ్యస్ట్రేసంజ్ఞ యా, 2ర 
—0 అ కూ 

వ్యా. ఈశ్వరన్య సమష్టిరూవల్వే జీవానాం వ్యషిరూపల్వే చ శారణమాహా 

సమ షీరితి, ఈశః ఈశ్వరో హిరణ్యగర్భ సర్వేషాం లింగశరీఠో-పాధికానాం తెజ 

సొ సా(క తాదాత ౫ వేదతాా(త తాదాత కత "వేదనాల్ నాం వత్త తస నవిర్యొ wy తని నీ త్వస్య నా జనా 

తృమపస్టిర్భవతి. త తత ఈశ్వ రాద న్యే జీవాస్తు తదఫావా _క్తస్య తాదాత త్య వేదనస్యా 

భావాద్వ బ్రీపిసండ్జ యా వ్యషిశబ్రైన కథ్యంే. 

టీ. సర్వేషాం = అన్నిటిని, ప్రపంచము నంతయు ననుట (ఇది కర్తార్థకమున 

షష్టీ. స్వాళ్ళ .. . వేదనాత్ -స్వాఠ్య =కనతో, తాదాత్య్య = ఒక్కటియే యని, వేద 

నాల్ = తెలిసికొనుటవలన (కారణశరీరమున  నున్నవ్వుడు కారణ ప్రపంచమును, 

నూ కశరీరమున నున్నప్పుడు సూక్త ప్రపంచమును న్థూలమున నున్నప్వుడు స్థూల 

(ప్రపంచమును గూడ నాత్ర గా భావించుటవలన్స, ఈశః=ఈశ్వరుండు;, సమషికి = 

సమస్యు పొధికుం డనయకును. (సమమ్మీ యనంయూ మొత్త మగుటచే నీ “పేరు వచ్చెను) 

తతః = ఆయీిశ్వరునికంటె అన్యే తు = ఇతరు లగుజీవులై కే, తదభావాల్ = అది 
'లేకపోవుటవలన (ప్రవంచము నంతయు నాత్మ్యగం దలంవక తన యుపాధి నొక్క 

దానినే యట్లు తలంచుటవలన); వ్యష్టి సంజ్ఞ జ్ఞ యాజవ్య మ్య హాధికు డను పేరుతో(వ్యష్షి 
యనంగా విభాగము కావున జీవుల కీ పరు. వచ్చెను). కథ్యం లేజఐవెప్పంబడుచు న్నారు. 
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"వెళ సరు లిరువురును తమ యుపాధుల నాత్ర లుగ భావించు 

వారే యని యిదీవజశే వివరించియున్నాము కదా! అందు జీవుండు 
తన యుపాధిని మాత్రమే యాత్రగా భావించి తక్కినవాని నన్యము 

లుగ జాూచును. ఈశ్వరుండు. ఏయుపాధియం దున్నపుడు 'దానితోం. 
గూడిన వ్రపంచమునంతయును ఆత్మనుగ భావించును. ఉపాధులలోని 

శుద్ద ద్ధ త్వాళుద్దత్వనము లె యిందుకు. గారణములు న్రట్ధ్టగుటచే జీవుడు వ విపి 

యనియు, నీక రుండు సనుష్ట్రి యనియు చెప్పబడెను. వష్టిఫ్ట్రి యనం౭గా 

నొక్క_టి. సమష్ట్రీ యనగా మొ త్రము, ఒక్క. వృతుమునుమా త్రీ మే 

కొని మాటలాడిన వ నిఫ్ట్? వనమును 7 కిెనిన సమష్టి యని తెలిసీ 

కొనవలయును. భావములయందు మా శో మే భీదముగావి యింద్రియ 

ధర్హాదుల నాత త్త ధర్మ ములుగ భావించుట మొదలగు వ్యాపారములు 

నూ (త్రము జీవే పేళ్యరులకు సమానమే యని గృహింప వవలయును, 

ఈశన్షిమయ తన యుపాధికి లోణలడండు. కావున నీఫావన లున్నను 

బద్ధుండు కాం డనియు,జీవుం డుపాధివశుండు కావున బద్దుం డయ్యు ననియు 

"కేఫీసికొనవలయును. ప్త ట్రగుటచేతనే యిసూత్షప్ర ప్రవంచము స్థూల 

ప్రపంచముతోంగూడ జీవునకు భోగసాధన మగంచున్నది. జీవ్రండు 
దాని సత్యముగ భావించి కావు శో, థాధివళగతుంై. సుఖదుఃఖముల 

ననుభవించుచు నవి తనవిగాసో యభిమానించి సంతోభించుచు 

నున్నాండు. ఈశ్వరుండు శుద్ధుం డగుటచే లిలామాత్రముగం జూచు 
చున్నాండు, జీవుని భోగమే సృష్టికి. బ్ర రారాజనము, 

అవ, ఇట్లు సూత్నీ ప్ర క పంచమును వివరించి యిక న్థూల ప్రవ వంచమును వివరింపు 

చున్నాడు 

న్, తద్భోగాయ వున 5 ర్యోగ్యభో గాయతనజన నే, 

పంచీకరోతి ఛభగవాక౯ా ప్రత్యేకం వియచాదికమ్. బిగ్ 

. వాా వీవం లింగళరీరం శదుపాధికా తె జనహిరణ్య గర్భా చ దర్శయిత్వా 

స్థూలశరీరాద్యు ్న _త్తిసిద్ధయే పంచీకరణం నిరాపయితుమావహాకద్భ(ోగాయేలతి. భ్గవా 

"నె శ్వర్యాదిగుతాపట్క_సంపన్న 8 పరమేశ్వర పునః పునరపీ తద్యోగాయ చేసాం 
'జీవానాం భోగాయెవ భోగ. బ్రఖోగాయతనజన్న భోగ్యస్యాన్న పౌనాదేర్భోగాయ 

తనస్య జరాయుజాదిచతుర్విధశరీరజాతస్య చ జన నే ఉత్ప త్తమే వియదాదికమాకా 
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శాది భూతపంచకం ప్రర్యేకమేశైకం పంచీకరోతి;, ఆపంచాత కం పంచాత కం 

సంపద్యమానం కరోతి. 

టీ, తద్భోగాయ = ఆజీవుని యనుభవముకొటనై, పునః = తిరిగి (సూత్తసృష్టి 

యైన పిదప, భోగ్య...ఇన చే - భోగ్య = అనుభవింపందగిన గృహారామాదుల 

యొక్కయు భోగాయతన = భోగస్థాన మగుస్థూల దేవాముయొక్క, జన్ననే = పుట్టుక 

కొక, భగవాక్ ఐపడ్డుణే శ్వర్యసంపన్ను డగుసీశ్వరుండు, వియదాదికంజఆకాశాది 

సంచభూతములను (నూతభూతములలో మిగిలియున్న తమోగుణాంశముల ననుటు. 

వ్ర ల్యేకం=వేజువేజుగా వంచీకరోలి = అయి'దె దుగ. జేయుచున్నా డు. (భూతసా 

_ మాన్యము నందు అట్. అయిదైదుగం జేసె నమటు. 

తా. ఇట్లు సూత్మ్షస స్పై ముగిసినపిచస నది జీవభోగమునకు 

చాలకపోవుటచే గృహ +రామాదిపదాన్థములును 'వానియందలి సుఖ 

దూఖముల ననుభ నింపంగలస్ట్రూలళ రీరమూను నిర్మి ంవంచలంచి సృష్టికర్త ర్త 

యగు నావర మేశ గరుండు (ఆయనమయొక్క_ సహాయమువలననే నె వశృతి 

సర్వకార్యనుల నాచరించుచున్నది. కావున నిట్టు చెప్పంబడెను, 

సూవ్షభూతములలోని తమోాగుణాంశేములం గా కొని పంచీకరణము 

నీ క్రి క్రియవిధముగం గావించెను, సక్వరజోంశలచేత మా త్రమే సూత 

సృష్టే జరిగె నని వివరించితిమి కదా | 

అవ. ఇట్టు వంచీకరణము నుద్దేశించి తత్స) కారము నెణీంగించుచున్నా (డు: 

నో ద్విధా విభాయ చెశకెకం చతు లుర్ధా సృథమం ప్రనః, 

స్వన్వేతరద్వితీయాం తై 3 రో్యోజనాత్వేం చ చ వంచతే, 27 

వ్యా. కథమేశై తస్య వంచపంచాత్మ కత్వమిత్వత ఆహ.-ద్వ్యెభేతి. వియదాదిక 

మేకకం దిర్షిధా ద్విధా తంతే త్ర ణోచ్చారితో ద్విభాశబ్దః. విధాయ కృత్వా భాగ 

దియోెసే తం కృ త్యత్యర్థః. పునశ్చ పునరపి ప్రథమం భాగం చకున్తా భాగచతుష్తయో 

పీతం విధాయేత్యనుషజ్య లే. స్వ స్వేతరద్వతీయాం-ె; స్వసాళ్స సిక శేటాం చతు 

౦ భూతానాం యో యో ద్వితీయః స్థ స్తూలో భాగ స్టేన "లేన న (ప్రథమప్ర కథమ 
(UU 

ఇాగాంశానాం చతుర్షాం చతుర్థాం మే ఏక కస స్య ప తూజనాలే సయదాదయః 

' ప్ర ల్యేకం వంచపంచాళ్ర కా భవంతి. 

"ఊవీశైెకం = ఒక్కొక్క భూతమును (ఒక్కొక్క భూతములోని తమో 
గనుణాంశ మును, ద్వి ధా=రెండుగా, నిధాయజవేస్పి పునక=మటణిల, ప్రథమం = మొదటి 
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దానిని (అందొక్క భొగమును,చతుర్ధ్థా=నాలుగు విధములుగ, విధాయజనేస్కీ స్వ... 

అంచె 8-స్నస్ట=తమ శమకం టె, ఇతరజ=ఇతరము లై న భూతములయొక్క ద్వితీయాం-ె; 

=రెండవ భాగములతో (నాలుగుగ భాగింపంబడని భాగములతో ), యోజనాత్ = 

చేర్చుట వలన, శే=ఆయాకాశాదులు, వంచ వంచ = అయిచై దు భూళములతో కలిసి 

నవిగ, (భవంతి = అగుచున్నవి. 

తా. వంచీకరణ మనంగా నొక్కొ_క్క_ భూతము నై దుగచే 
అది యెళ్లుర్పశు ననిన, సూత్ష్మభూతములలోని య. 

నై దింటిని ప్రల్యేకముగ రెండుగ భాగించి యొక భాగము నే 
యుంచి తక్కిన భాగమును మణిల నాలు భాగములుగ విభజింపవల 

యును. అప్పుడు ప్రతిభూతమునందును అర్థభాన "మొక్క_టియు పరక 

భాగములు నాల్డును కలిసి యెదుభాగము చేర్ప్చడును. వీదవ వక్షసగ 

నొ కొ_క్క_భూతమునందలి పరకభాగముల నాల్లీంటిని తక్కిననాల్లుభూత 

ములలోం జేర్చుచుండవలయును. ఆశకాశమునందలి పరకభాగముల 
వాయా్యాదులయందును, వాయునునందలి వరకభఖాగముల నాశకాశౌగ్ని 

జలప్ఫథ్వులయందును వ్రన్ఫే యన్ని భూతములయొక్క_ పరకభాగములను 

మిగిలిన భూతములు నాప్రంటిలోం జేర్చుచు 'రావలయును, ఇట్లు చేసిన 

ప్రతిభూతమునందును తన యంశమర్థంబును తక్కిన భూతములలోని 
పరేశ భాగములు నాల్లును కలనీ యొక యర్ధంబు నుండును, ఇప్పుడు ప్ర ఘతి 

భూతమునందును అయిదు భాగములు ఒక్ సగభాగము నాల్లు వరకభాగ 

ములు కలన్రకదా ! ఇదియే వంచీకరణము. ఆసర మేళ్యరుండు స్థూల 

ప్రపంచము నుత్స_త్త్చేయః దలంచి మొదటనే స్థూలము లయియున్న 
తమోంశముల మజింత స్థూలములం గావించును. ఇట్లు చేయుటచేత'నే 

మనము వ ప్రతిభూతమునందును అల్బముగ నైన నధికముగ నైన పంచ 

భూతగుణముల ననుభవించుచున్నా ము, 

అవ. పంచీకరణ,ప్రయోజనమును చెప్పుచున్నాడు: 

శ్లో తై రండ _స్తత్ర భువనం .భోగ్యభోగా శ్రో యోద్భవః, 
హిరణ్యగర్భ 'హ్లృళే ఒని సె "చెహేా బా వై శ్వానరా భ్ వేక్. 28 

లై జసా విశ లాం యాతో 'దేవతిర్యజ్న రాదయ్య, 

వ్యా, ఏవం పంచీకరణ మభిఛధాయ తైర్నూ తె రుత్చాద్యం 'కార్యవర్ల 0 దర్శ 

యతి, —తెరండ ఇతి. తైః పంచీక్ళ తై రుపాదానకారణభూ తై రండో (ప్రహాండ 
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ఉక్పద్య శే. క్ర; హాండాంతర్భు వనాన్యు పరిభాగే వర్వమానా భూమ్యాదయః స్పప్త 
అవ 

లోకా భూమేరథః స్థితాన్యతలాదీని సప్తపాతాళాంతాని, తేషు చ భువచేమ తె స్తెః 

ప్రాణిఖిరో క్రం యోాగ్యాన్యన్నాదీని త క్తల్లోకోచికశరీరాణి చ. తె శేవం పంచీక్ళ తే 
రుత రీళ్వ రాజ్ఞయా జాయంతే. వీవం స్టూలశరీరోత్ప త్తిమిధాయ, తేషు స్థూలశరీ 

శేషు అభిమానవతో హిరణ్యగర్భస్య సమప్రీరూపస్య వై శ్వానరసంజ్ఞకత్వం విమైకళ్ణూల 

శరీరాఖిమానవతాం వ్యష్పిరూ పాణాం తె జసానాం విశ్వసంజ్ఞకత్వం చ భవతీ త్యావా-_ ' 

హిరణ్యగర్భ ఇతి, అసి క స్థూలజేహే వర్తమానో హిరణ్యగర్భ వైశ్వానరో భవేత్. 

టీ, 'తె=ఆవంచీకృతమసోభూకములచే, అండ$ః = ద్ర వోండము, [జాయ తే= 

పుట్టును తఠ,=లి బ, హాండమునం౦దు, భువనం = చతుర్దశభువనములును, (జాయం లే] 

భోగ్య . .. ఊద్భవః ఎ భోగ్య = అయాలోకములయందు అనుభపంషందగినవ దార్థముల 

యొక్కయు, భోగాశ్తయ = ఆయాలోకములయందలి సనుఖదుకిఖముల ననుభవించు 

టకు యోగ్యము లై నబహువిధజేవాములయొక్క_యు (భూలోకమున  పృథివీనమయ 

'చేవాము, చంద్రలోకమున జలమయదేవాము, వాయులోకమున వాయువమయ బేహూము, 

అగ్ని లోకములయందు "తేజోమయ దేహము. ఇట్టు చేవాభేదములం బెలిసికొనవలయు) 

ఉఊద్భవః=పుట్టుక [భవతి = కలుగుచున్నది.) (వీని కన్నిటికిని వంచీకృతభూతములే 

యుపాదానకారణ మనుట ఆస్నీక్=ఈ, స్థూ లేజస్థూలమైన (కంటికి గానవచ్చునది 

కావున దీని కీపేరు కలిగినది) దేహే=చేవామునందు (ఈప్రుషంచమును ఆక గా నభి 

మానించుటవలన ననుట) హిరణ్యగర్భ = సూక్ష ప్రపంచాభిమాని యగుసీశ్వరుండు, 

వై శ్వానరః = వై శాానరనామను కలవాండు (నరు లనంగా జీవులు వారల నందజ 

గాత గా భొవించువా(డు కావున నితని క్రీపీరు కలిగినది) భవేత్ =అగును. తె జసా$= 

నూత శరీరాభిమాను _ లగుజీవులు, చేవతిర్యజ్ని రాదయః = దేవపకువఖ్మీమనుష్యూది భేద 

ములతో, విశ ఏతాం = విశ్వనామమును (నానారూవములు కలవార లగుటచేళనే యూ 

నామము కలిగెను) యాతాః = ఫొందిరి, 

తా, అట్టు పంచీకరణను  చవేయయడిన స్థూలభూతములనుండి 

ట్ర హోండను జనించెను. అందు పదునాలుగు లోకములును,అంవలి భోగ § 

పదార్థములును, భిన్నభఖిన్నస్యభావములు కల శరీరములును కలిగాను. 

ద్య స వ ; ప ఇదియంతయు తత్కారణరూ ముతో నున్న బ్రహూమును తత్కార్య 
రూపముతో భావించుట మా త్ర,మేకాని బ్ర హ్యభిన్నపడార్థ "మొక్క 
టియు జనింవనే లే దని తెలిసీకొనవలయును, 
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వి ఈస్థూల ప్రపంచము నంసారపాతమునకు మూండవసోపానము, ఇందు ప్రవే 

శించిన యోాశష్టరుండు న్థూలప్రపంచము నంతయు నాత్శగా ఛాదించువాం డగుటచే 

మణి కొంత యవరిశుద్ధుండై తన హిరణ్యగర్భ నామమును కోల్పోయి “వె శ్వానరనామ 

ముచేం బిలువంబడుచున్నాండు. జీవుండును ఈశరీరమును (స్థూలశరీరమును) అత గా 

నభిమానించి దానికి గలుగు కీతోష్టైదులం దనవిగ భావింపుచు “నాకు చలిగా నున్నది. 

తావముగ నున్నది” అని వవహరించు చున్నాడు. మణీయు దానియందుం గల చేవ 

తిర్యజ్య నుహ్యోది భేదముల (రూపభేదములు)ం దనశే యున్నట్లు భావింపుచు “చేను చేవ 

తను. మనుమ్యుండనుో అని భావించుచున్నా(డు. ఇట్లు నానాభొవన యుండుట వేళనే 

యీతనికి నిశ్వుం డనుపపేరు కలిగినది. 

అవ. ఇట్లు సర్వమును వర్షించి జీవస్థితిని నిరూపించుచున్నా (డు 
య = 

న్లో తే వరాగ్దర్శినః పృతర_క్షతబోధవివర్ణి లాః, 

కుర్వతే కరృభోగాయ కర్మ కస్తం చ భుంజతే, 29 

నద్యాం కీటా ఇ వావరా దావర్తాంతర మాళు తె, 

వజంతే జననో జన లభంతే నెవ నిర్వ ఎ్రతిమ్,. ప్ 
నూ రీ జి ర్ల స్ట 

వ్యా. తత్రైవ వర్హమానాస్తైజసా విశ్వా భపంతి. చేషహామవాంతరభీదమావా 

'దేవతిర్యగితి. ఇదానీం శేసాం విశ్వసంజ్ఞాం ప్రాప్తానాం జీవానాం తత్వజ్ఞానరహిత ల్వే 

న సంసారావ _త్తీప్ర, కారం సదృషైంతం క్లోకద్వయేగావహ శే వరాగితి. తే జేవా 

దయః వరాగర్శినః బాహ్యా నేవ శభాదీక పశగంతి. నతు ,ప త్య గా తానం “వరాంచి 
అ అ 2 తి ww) శీ 

జ్య . 93 
ఖాని వ్యళృణ త్స్వయంభూ _స్తస్తాత్సరాజ్బుశ్యతి నాంతరాత్మ ” న్నితి , శ్రుతః నన 

తార్కిా కాదయో చేవావ్యతిరి క్షమా తానం జానంతీత్యాశంక్య యద్య ప్యా తానం 

జానంతి, తథాపి శు తిసిద్ధం తత్తరంన జానంతీ త్యాశయీనో క్షమి త్యావా- ప్రత్య 

గితి. కుర్వత ఇతి. అతనీవ భోగాయ సుఖాద్యనుభవాయ మనుష్యూదిశరీరా ణ్యధి స్టైయ 

కర్మ తత్తచ్భరీరోచితాని కళ్తాణి కుర్వతే జాళావేకవచనం. పునశ్చ కర్శ కర్తుం 

'జేవాది శరీమై స్త త్తత్ఫలం భుంజతే. చ. ఫలానుభవాభావే త _తత్సజా తీయేచ్చ్భానుపపత్త్యా 

త త్తత్చొధనానుష్టానానుపప తేక, ఏవం వర్హమానా స్తే జీవాః నదీప్రవాహపతితా; 

కీటా ఆవర్తాదావర్తాంతరమాశు వ్రృజంతః యథా నిర్వ్చృతిం సుఖం న లభంతే. ఏవ 

మాశుజన నో జన్మ వ్రజంతః సుఖం నైవ లభంత ఇతి. 

ట్రీ, "లే=ఆజీవులు, పరాగ్టర్శినః-వరాక్ = వెలుపలికి (తనకం టె భిన్నముగ నున్నవి 

యని కలంపయడువదార్ధముల మాత్రమే, దర్శినః = చూచుచు, ప్రత్యక్... 

వివర్ణితా8- ప్రత్యక్ =లోపలనున్న, తత్వ = తమ యథార్థస్వరూపముయొక్క_ (ఉపాధి 
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వశమున ముగు వడియున్న యథార్థ స్వరూపముయొక్క_ యనుట) బోధ=జ్ఞానమం 

చేశ, వివర్జితా; = శరాన్యులు, కర్మ న బహువిధపుణ్య పౌపకర లను, భోగాయ = సుఖ 

దుఃఖానుభపమున శె, కుర్వ లే= వేయుదురు. (బహువిథకర ల నాచరించి తత్సలముల 

ననుభవించుచుందు రనుట.) కర్ణ కర్తుం చ=చేయుటనై, భుంజలే=సుఖదు8ఖముల నను 

భవింతురు. (నుఖదుకఖా నుభవముకొ అకు జన్మ రాయగా దానియందు ఫూర్వవాన నాను 

గుణముగ మజికొన్ని కర్మల నాచరింతు రనుట్ర) తేజఈవిధముగ కర వశగతులగు నా 

జీవులు, నద్యాం=నదియందుంబడిన కటా=పురుగులు, ఆశు=శీన్ఫుముగ, ఆవర్తాత్ = 

ఒక సుడినుండి, ఆవరాఎతరం ఇవ=మణీ యొక సుడినివ తె (పువావావేగమున నెక నుడిలో 

నుండి మజియొక నుడికిం బోయినట్టు, జన్య తే$= కాడిక్ట జన్మ నుండి, జన్న =మలియొక జన ను 

గూర్చి వృజంతక = పోవుచున్న చానై (జన్మమరణ పరం వర నొందుచు) నిర్వ ్ ఫతిమ్ = 

సుఖమును (శాంతిని, న నీవ లభంలే = పొందనే పొందరు. 

తా, అవ్పటికి జీవ్రండు సంపూక్ష ముగ స్వరూపమునుండి తృష్ణ ష్టం 

డయ్యెను, స్టూల దెహమునందలి ఆశాభినానేమువలన నాజీనన్కు 

నానాత్వము కలిగె నని చెప్పియున్నా ము. సూక్త చేహముకూడ స్కి 

నానాకతే(మును కలిగించునడియే మైనను స్టూలోజీవాము వచ్చు నంత 
వణుకు నది దృథము కాదు, కావున సూక్షశరర భేదము కానరాని దగు 
టచే *ఈజీవుండు వీనికం'బ వేణు” అను వ్యవహార మేర్పడుటకు వీలు 

లేదు శావున నిట్లు చెప్పంబడె నని గృహాంచునది. తట్టు యారోవిత 

నానాతగ్గమువలనను, నింద్రి, యములు బాహ్యావడార్థములను మాత్ర "ము 

గ్ర కాంచుచుండ వానిపై నాక్షాఫిమాన ముండుటచేతను, జీశ్రడం 

వెలుపలిపదార్థములను మాగ చే చూడంయగలయ  శాని యుపాధినశో 

మున మఅులంప డీయున్న స్వస్వరావమును ఇ చూడ నెరండు. "ను సర 

శ్ర_క్టియు కుండే మైనను, అవిద్య నాత్మ గా భావించుటవలన సీతని కి 

దురవస్థ కలను. ఏశరికమును అత్త గా భావించునో యానలిరమే 
తా నకును. బ్తస్తే మనస్సును ఆత్త గా భావించుటణే మనోమూ తు యై 

బవాంవిధశుభాశుభకర ల నాచరిం చుచు చానిఫలముల ననున కవింస సును, 
(కర్తలు ఫలము నిచ్చుపధము వదునెనిమివవన్లోకము మొనలు ఇరువది 
నాలుగవ న్లో కమునణకు (వ్రాసిన తాత్చర్యమునం జౌచుకొ నుని.) 
అనుభవ మనంగా మనస్సునకు: గలుగు సుఖదుఖములం దనవిగ భావించు 
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టయే, వాసనావశమున మణుల గర్భ ముల నాచరించుచున్నాండు. ఇట్లు 

కర వశగతులై. జీవులు ఒక జన ముసుండి మజీయొక జన్మము నెత్తుచు 

సంసారచక్ర మున వికుదలలేక పరిభ్రమించుచున్నారు. పేపయందుంబడి 

వ్ర వాహ మేమువలన నొక సుడినుండ మటీ మొక సుడికిం బోవుచు గిర 

గిరం దిరుగుచు శ్ర్మునొందు పురుగులవ లె క్రీ శ మలనె ందుచున్నారు. ఎప్ప 

టికిని విము కిని రన "లేకున్నారు. 

అవ, ఇంక బంధమోవ్షము కలుగువిధమును సద్భద్థాంకముగ వ వర్తి సంపుచున్నాండు:లల 

న్లో, సత్కర్మ పరిపాకా త్తే కరుణానిధి నోద్దృతా 

ప్రాష్య  'తీరతరూవ్భాయాం వి వి శ్రామ్యగలీ య భాసుఖమ్. ప్ 

వ్రకేళ మవా సై ఇవ మాఛభారాస్ల తృత్వదర్శినః, 
ల ౬_'్ర్రై రై 0 

పంచకోశవివేశేన లభంతే నిరర్చృతిం పరామ్. లి 

వ్యా. వీవం సంసారావత్తి మఫిధాయ తన్ని వృత్తు పాయం దర్శయితుం 

దృష్టాంతం తావదావా-_సత్క_శ్రే తి. తే కీటాః సత్కర్థపరిపాకాత్పూర్వో పార్టిత 
పుణ్యకర్మ పరి పొకాత్క పాళునా  ేనచిత్సురువవి శే షేణోద్ద దా నది,ప (వ్ర వాహ ద్భపీ 

హ్ సంత స్తీరతరుచ్భాయాం ప్రాష్య సుఖం షా భవతి" తఖా యద్వ 

వశ్రామ్యుంతి. 31. 

ఇదానీం దృష్టాంతసిద్ధమర్థం దార్దాంతిశే యోజయతి..-ఉవబదేశమితి. నీవ 

మున్తేన ప్రకాశేణ పూర్వ పార్టితవుణ్యకర, పరిపాకవశాదేవ తత్వదర్శినః ప్రత్యగ 

భ్న్న జ బృవాసాము త్కారవక;ః ఆచార్యాద్దురోః నకాశాదువబేశం త త్త రమస్యాది 

చాక్యార్థజ్ఞానసాధనం శ్ర శ వణం వక్యుమాణమవాప్య సంపాద్య పంచకోేశవి వేశేనాన్నా 

దీనాం వంఇభానాం కోఫోనాం వివేశేన వత్యమాణవి 'వేచనేన పరాం నిర్వ తిం మోత 

సుఖం లభంతే ప్రాప్నువంతి. 82, 

' టీ. [శే=ఆపుపనలు], సల్... .పరిపాశేన-సల్ =శుభములై ను కర =పురాకృత 

కర రృలయొక్క_; వరి పాెకీన=ఫలము చే, కరుణానిధినాజ=దయామయుం డగు నొకానొకపురు 

నుని చేక, ఊద ద్ధృతాజనదినుండి వెలుపలికి తీయంబడినవై, తీర,. .చ్భాయాం-తీరతరు= 

నదితీరమున నున్న వృతములయొక్క; భాయాం=నీ డను, హ్రాహ్య=పొంది, నుఖం=సుఖ 

ముగ, యథాజనీవిధముగ, విశ్రామ్యంతి = విశ్ర మించునో, వీవం= ఈవిధముగ, (లే=ఆ 

జీవులు], తత్వదర్శినః= బ్ర వా వేత్తయగు; ఆచార్యాల్ =సరువువలన, ఉవజీశం=స్వన్వరూ 

పోవబేశమును (“నీవు జ్డవు కావు. వర మేశ్వరుండవు” అను నువ దేశమును ),అవావ్యజ 
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పొంది, పంచకోశని వేకేన-పం చకోళశ = (క్రింద వర్షింపంబడంబోవు నన్నమయాదికోశ 

ములనుండి, వివేశేన = తన స్వరూపమును విఫాగించుకొనుటవే, వరాం=అత్యధికమెన' 

నిర్వ తిం = ఆనందమును ((బృహానందమును, లభం'తే = పొందెదరు. 

తా, ఇత వీరలకు ముక్తి కలుగు తెజుంగు నాకర్ణింపును. తవ 

టికి నొకదానివైె నొకటిగ మూండుపాధు లావరించియుండుటచే 

జీవులు తమ శ క్రిని సంవూర్ష్మనుగం గోలు'పోయిరికదా! నదీ ప్ర వాహవళ 

గతమ్ములె తమశ_క్టిని గోల్పోయిన వృరుగువ లె నిరాథారు.లె యున్నారు 
కదా! కావున వీరికి నన్యసాహాయ్యుము కావలయును. _ ఆవురు 
వులను నేదయామయుండై నను వెలుపలికి తీసి వేయవలసీనట్టు వీనిని 
గూడ నేమహాతుండై. న సంసారనదినుండి వెలువలికిం దీసివేయవల 
యును, ఆప్రరుగులకు పోవుటకు సెద్ధముగ నున్నజీవము మజిల నిల్చు 

టకు వు రాకృతసుకృతవరిపాక ముక్క_టియే కారణము, అశ్ట్లే వీరిబంభ 

వినాశమునకుం గూడ సుకృతపరిపాకమే కారణము. అనేకజన ముల 
నుండి చెయయడుచు వచ్చుచున్న పుణ్యకర్మలవలన కలిగిన సంస్కార 

ములు మనసును నిర్మలము చేసిన నేగాని గురూవబేశమును గ్రహించు 
సామర్ధ్యము కలుగదుగదా! -ఈవిధముగ సద్దురూపదేశము కలిగిన 
చిత్తము (జీవం డనియే చెప్పనచ్చును. అభిమానమువలన జీవచి త్రము 
లకు భేదమే పోయినదికడా!) జీవస్గరాపమునునార్చి విచారింవ 

నారంభించునప్పుడు శృమ క్రమముగ నుపాధులకును జీవస్వరూపము 

నకును భేదము గప్ ఫొంపపడును. -ఈయుపాధులు పంచక శభులుగ 

విభాగింపబడియున్న వి, ఇట్లు పంచకోశములనుండి విభాగింపపీడినచో 

నదినుండి వెలుపలికి తీయయంబడి యొక చెట్టునీడ క్రింద నిలిచి సుఖించు 
వురుగులవ లె జీవులును మోతను నొంది సుఖంతుకు. 

న. ఇప్పుడు వంచకోళశన సరూవమును వివరించువాం డై మొట్టమొదట నుద్దేశ 

ఫూర్వకముగ లఅమ్ణమును చెప్పుచున్నాడు: 

నో ॥ అన్నం ప్రాణో మనో బుద్ధి రానంద ES త్రి పంచ లే, 

కోనా సె రావృతః న్వాత్తా విస సృ త్వా సంసృతిం వ్ర వ చేత్, 88 

'వేదాంశఎటార్ 
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చా: క శేన్నాదయః పంచకోశాొ ఇత్యా కాంకుయాం తానుపదిశ లి. 

అన్నం ప్రా పాణ ఇతి. అన్నం ప్రా పాణో మనో బుద్ది రాసంద శ్చేతి వంచకోశా?, బుద్ధిర్విళ్ఞానం 

"లేమా నుహ్న దీనాం ఫోళళట్టోధిభేయలే త్వ కారణమాహం---- తెరితి, తైః కౌ ఇ రావృత 

ఆచ్చాదికః స్వాళ్తా స్వన్వరూపభూత ఆతా వఏస్ఫృత్యా స్వస్వరూపవిస్త రణేన 

సంనృతిం జననాదిప్తా ప్తీ వీరూపం సంసారం వ్రజేత్? స్పప్షం. కోశో యథా కోశకార 

క్ర క్ర, మేరావరళక్వేన నే శేశెహీతు కేవ మున్నా దయోశవ్యద్యయానందశ్యాద్యావరక ల్వే 

నాత్మ న నేక హేఠుత్వాత్కోశా ఇత్యుచ్యంత ఇత్యర్థః. 

జ్ర అన్నం = ఆన్న ము, ప్రాణః = = ప్రాణము, మనశిజమునస్సు, బుద్ధిః = బుద్ధి; 

ఆనందశ్చ = ఆనందము, ఇతి=అని, తే=ఆ, కోశాః=కోళశములు (అవరణములం), పంచ= 

అయిదు ఆగుచున్నవి; స్వాత్తా = స్వస్వరూవము (జీవు(డు "లేళ (బృహ్మము); తెః = 

ఆకోశములచే, అవృత3 = అవరింపంబడి విన త్య = స్వస్వరూపమును మజచుట 

చేత న నంస్ఫతిం = సంసారముశు, వ్రజేత్ = “ప్రాందును. 

తా, అన్న ప్రాణ నసోబుద్ద్యానందను లేచును కోథనులు. 

కోశము లనంగో నావరణములు, "ఇవియే సర్వప్ర వంచము ననువిపు 

యము కృమముగ నిరూపింపంబడును. ఈకోశనువచే నావరింపయిడి 

ఆక స్వస్నోడూపమును మణిచి సంసారమున మునింగియున్నా (చు. 

అవ. ఇటు పంచకోశముల నుడేశించి ప, ల్యేకముగ వానిస్వరూపమును. 'వెల్ల 
లయం ది (WU గ 

డించుచున్నా (డు: అలా 

న్ స్యా క్పంచీకృతభూతోోశ్లి కే చేహ స్థ్పూలోఒన్న సంజ్ఞ కం, 

లింగ తు రాజని 8 ప్రాణః వాల కర  కరేంద్రియై స్సహ. 8-h 

నాత్విశై గింది య సాకం విమర్శాళ్తా రే మునోదుయ, 

చ్ రేవ స్ విజ్ఞానుయో ద్ధీ ర్న్ని _ శృయాత్తి "కా, వస్ 

శౌరణే సత్య మాసందమయో మోాదాదివ్భ ర్తి తి 

తత్తతోక స్తు తాదాక్ష్య్యా దాతా తక్తన్మయో భవేత్. 36 

వ్యా “లేహాం కోశానాం స్వరూ'పాణి క్ర శ్ మేణ ఇ వ్యుక్వాదయతి-_స్యాత్సంవీ 

కృకేశ్యాదినా మోదాదివృ త్తిఖిరిత్యం తేన హౌర్థ్లోకర్వయేన. వంచీక్ళ తేభ్యో 

భూ లేభ్య ఉత్ప్సన్నః స్థూలో చేవో౭న్ననంజ్ఞ కః అన్నమయబ్దికః కోశ8 స్వాత్ , 

స్రాణస్తు హ్రాణమయకోశస్తు లింగశరీశే వ ర్రమానై రాజనె రజోగుణకార్యభూ తై 8 

ద్రోణః హా షాణాపానాదిభిర్వాయునిః వంచి రాషాగాదిబిః కన్మేంద్రియైః సహ దశభిః 

స్వాత్. శ్ర, 

కష మాడు 



త త్త (వివేక వ్ర కరణము 67 

వ్యా. విమర్శాత్తా సంశయాత్మ్య కం వంచభూతసత్వ కార్యం యన్మన ఉక్తం 

తత్చాత్వికై 8 (ప్రత్యేకం భూళతసత్వ కార్యభూ తై స్థం ద్రియైళ్ళొ క్రాదిఖిః పంచలిర్జా నేం 

ద్రియెః సాకం సహితం మనోమయ: కోశ; స్యాాదితి ఫూన్వేణ సంబంధః. నిశ్చయా 

3 చం ఇ Fa తి "కా ధీ స్తేసామెవ సత్వ కార్యరూపా బుద్ధిస్తై రేవ సూర్యో గె న్లానేందియై లేవ సాకం 
గా 

సహితా సతీ విజ్ఞానమయః విజ్ఞానమయాఖ్యః కోశః స్యాత్. రిక్. 

వ్యా. కారణే కారణశరీరభూతాయా మవిద్యాయాం యన నృలిననక్వమ సీ ఫి 

తనోదాదివృ త్తి (మ్రీయ మోద ప్ర, మోదా ఖై న్రరిషదర్శనలాభభోగజచై నీ సుఖవిశే్న 

సహితమానందమయః ఆనందమయాఖ్యః కోశః స్యాదితి. నను స్థూలశరీరాదీచా మ 
cr we అ 95 జి ct మయాదిశబ్దవాచ్య త్య స వా ఏవపురుపో౭.న్న రసమయ ఇత్యుషకృమ్య తస్యాద్వా 

నీతస్తాదన్న రసమయాదన్యోంతర ఆతా _ప్రాణమయో౭ఒన్యోంతర ఆతా మనో 
లీ 3 కో కీ 

5) డో 
మయః ఇత్యాది శు త్వాదాల నోఒన్నమయాదిశబ్దవాచ్యత్వం కథముచ్యత ఇత్య్యా 

శంక్య జేహాదీనామన్నాదివి కార త్వే నాన్నమయాదిశబ్ద్బవాచ్యత్వమ్. ఆత్మనస్తు లేన 

తాదాత్యాభిమానాదిత్యాహా---త త్తదితి. ఆకా ప్రత్యగాత్తాత శ్రతో_శ8 లేన లేన 

కోశేన సహళాచాత్యాల్ శాదా క్య్యాఖిమానా త్త తనయ స్త త్రతో-శనుయః స్యాద్వ్య 

వహార 'కా'లే౭.న్నమయాదికోళ (పాథా గ్యాదన్న మయాదిశబ్ద వాచ్య ఇత్యర్థః. తుశబ్ద 

శ్చాత్య న కోశేభ్యో "వె వైలతణ్యద్యోతనార్థకః, 86. 

టీ, పం చీకృతభూతోక్థః = పంచీకరణము చేయబడిన మహాభూతములనుండి 

జనించిన, స్థూలఃజస్ట్రూలమెన, , "చేవా3=జేవాము, అన్న సంజ్ఞ కః = అన్న మను పేరుగల 

కోశము, స్యోత్=కీసను. లింగే తుజ=సూత్త్మశరీరమునం దై లే; రాజసైః = రజోభూత 

సమప్రివలన పుట్టిన, ప్రాణైః పంచాక్శక -"మగుస్రైణవాయువుతో, కన్మేంద్రియైః = 
కరే శ్రేంద్రియములతో ) ససా=కలసి, ప్రాణః ప్రాణో మను కోళంబును సాతిష్టక 8=సత్వ 

భూతవ్యష్టివలన కలిగిన, థీంద్రియొః = జ్ఞా చేంద్రియములతో, సాకం = కూడిన, ఏను 
ర్యా త్యాజవిచారించు స్వభావ కల మనస్సు స్వరూవముగాగ ల) మనోమయ: = మనో 

మయకోశంబును, తె నీవ = ఆజ్ఞానేంద్రియములతో నే) సాకం=కూడిన, నిశ్చయాత్మి 
వ 

“కొజనీన ఎయరూపిణి యగు బుది? = బుద్ధియే స్వరావముగాంగల విజానమయ3౩జవి జూ 
థి ల లా 

నమయకోశళంబును, స్యాల్ = అగును (ప ప్ర క్యేశాభిప్రాయమున చేకవచనము ప్రయో 
గింవంబ డెను. కారతణీ = కారణశరీరమగు నవిద్యయందు, సత్వం = మలినసత్వ మేది 

కలదో యదియే, మోదాదివృ శ్రీభిః = ,ప్రియమోద ప్ర మోదరూవవృత్తులతోంహాడి 

(ప్ర, య మనలా నిష్టవస్తువును మయమూచుటవలన కలిగిననుఖము, మోద మనంగా దానిని 

సంపాదించుట వలన కలుగునానందము, (ప్రమోద మనంగా దాని ననుభఫించుటవలన 
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జనించుకృ ప్రి, ఆనందదమయ$ = ఆనందమియకోశమగును, ఆత్థాజజీవుండు; త త్తతో హా 

సెక = ఆయాకోశములతో, తాదాత్యాల్ తు = తాదాక స్రసంబంధము (“అదియే 

చేని” అను భావనయీ స్వరూవముగం గలసంబంధము) వలన, త శ్రన్మయః=అయాకోశళ 

ములే స్వరూపముగం గలిగి యన్నమయాదిశబ్బములచే వ్యవహరింపందగిన వాండు) 

భవేత్ = అగును 

"తా, వ పంచకోశములయందు స్థూలశరిర ముక కోశముగాను, 

సూమ్షశరీరన మూండు వోనములు గాస్, కారణశరిర మొక కోశము 

గాను విభాగింనంబడెను. వ్ర వంచవముంతయు స్థూలసూత్త కారణాత్మ కే 

కావున నీవిభాగము వ్రవ వంచవిఖాగ ము ష్ని -తెలిసీకొనవలయును. 

బంధమును కలిగింప లేకపోయినను ఈశ్వురునకుంగనాడ నీశోశములచే 

నావరణము కలదనియే Ww హీాంసనలయును, అందు స్థూలదేహ నున్నను 

వలనయిజ్టి దానిచేత నఫివృద్ధి నొందినది యగుటచే నన్న మయకోశ 
మని చెప్పణజకుచున్న ది, సూ్షేశకి రమున నున్న మూండుకోళములును 
ప్రాణమయ నునోముయ నిజ్ఞానమయకోళశములు, అందు సూత భూత 

ములలోని రజోభాగ మంతయు అనంగా రజోవ్యుష్థి చె "జనించిన 

కర్తెంది యములును తత్సమ్యిచే జనించిన పాణంబును గలసి పాణ 
హ్, లో 

ముయుకోశము. సూత్షభూతములలోని సతాషంశ మంతయు మనోమయ 

విజ్ఞానమయకోళముై లె యున్నవి, జ్ఞూనేంద్రి, యమనులతోం గూడినమనస్సు 

మునోమయకోశము, ఈ అట్టి బుద్ధి విజ్ఞాననమయకోశము, కారణశరీర మగు 

నవిద నయందుం గల మలినసత్వము తన క్స్ (మీయమోదాదివృత్తులలో '. గూడి 

ఆనందవనాయకోశము. 

ఏ. “ఇట్లు చెప్పిన దోషము వచ్చును. అన్నమయాదిశబ్దములు కోశములకే నామ 

"థేయంబు -లెనచో శృతికి విరోధము వచ్చును. అనో్య౭౦కర ఆశత్రాప్రాణమయక = 

అన్నమయాత్మ కు లోవల 'ప్రాగొమయాత్మ గలడు ఆని .శుతియందు అన్న మయాడది 

కుదము లాత వాచక ములుగా"నె వెచ్పంబడి యున్నవి కదా!” యనియెదవేమొ. ఇది 

యుక దోషము కాదు. జీవునకు నాయాకోశములయం దాత్త్థాఖభిమానము కల దని 

యిదివజకే చెప్పబడెను. ఇ ట్లగుటవే శతి యాకని నట్టు వ్యవవారించినది. కోశము 

లును అన్నాదిరూపములే యగుటచే నట్టు వెవ్పంబడవచ్చును, ఆయాకోశములకు నా 

యన్నాదుళే కదా స్వరూపము. కావున నిందు విరోధ మేమియు లేదు. 
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అవ. ఇట్లు వంచకోశస్వయావపమును నిరూపించి ఫలమును ఇెవ్వుచు నువసంవా 
రిం చుచున్నా డు! 

నో అన్వయవ్యతి ేకాభ్యాం వంచకోళవివేకతు, 
స్వాత్తానం తత ఉద్ధ ద్భృక్యే పరం బ్రహ్హా వపద్య లే, 87 

వ్యా. కథం తర్హి ఏవంవిధస్యాక, నో బృవాత్వం భవతీ త్యాశళంక్య కోశేభ్య్యే 

మి -బేచనాద్భవతీశ్యావా... _----అన్వయితి. ఆఅన్వ్వయవ్యతిరకాభ్యాం వమ్యమాణాభ్యాం 

ఇజ6ం-భకోశవివేకతః పంచానాం కోశానా మన్నవుయాదీనాం వివేకతః ప ప్రత్యగాకృనో 

ఓఏ -చేచనేన పస్పథక్కరణేన, యద్వా కోశేభ్యో౭.న్న మయాదిభ్యః ఆత్మ నక వృథక్ కర 

కౌకిన స్వాత్థానం కు ప్రత్య గాకానం తత స్తేభ్యః కోశేభ్యః ఉద ద్ధృత్య బుద్ధ్యా నిష్టృపష్యు 

-చిచానందస్వరూవం నిశ్చిత్య పరం బ్రహ పూర్యో క్ల క్షపంచకోశవిలట్ణం పవ పృషద్య లే 

_ాప్నోతి. బహ్షైన భవతీత్యర్థః, 

టీ. అన్వయవ్యతి లేకాభ్యాం=అన్వయవ్యతిలేకములవేత (పీనిస్వరూపము దిగువ 

శ్లోకమునుండి వర్ణింపబడును.) పంచకోళవివేకళః = పంచకోశములనుండి చేణుచేయుట 

ఇవలన) ఆకానం=జీవుని, నవం = ఆవంచకోశాత క ప్రపం చమునుండిి ఉద ద్ద ళ్య= ఉద్ధ 

తెంచి (గుగూవదేశమువలన ననుట.) పరం బహ = శుద్ధపర్నబ్రవ్యామును, ప్ర వద్య తే = 

ఇాందును (స్వస్వరూపజ్డ్హా పజ్జానముచే బ్రవామే యగు ననుట) 

తా. ఈవిధముగ వంచకోశస్వరూపము నెటింగి గురూవటబేళ 

సహాసమువంన 'నేజీవుండు. నిర్మలచ్నిత్తముతో నన్వయాతిరేకముల 
కుచారించి పంచకోశములనుండి స్వస్వరూపమును వేలువజచునో 

బాండు పరమేశ్యరుంటో యగును, బంధనము వైన వర్షించినవిధముగ 

ఇ్రాంతికల్చితమే, (లేకయు నుండునట్లు త్రోంచునదడియే కావున యథార్థ 

నలిని "తెలిసికొనంగానే యదృశ గమ పోవును, 

అవ. ఇట్టు ఫలమును వర్షించి అన్వయవ్యతిరేకస్వరూవమును వివరించు 

యున్నాడు; 

న్, అభానే స్థూలదేహాస్య సే ము య దాన మాత తన, 

నోఒన్వరరా వ్యతిరెక స్తద్భానా న్యానవభాసనమ్. 53 

లింగాభానే స సుషుపా స్యా చాత్తనో నొ ఖాన మనగయః 

వ్యతిరేక స్తు కద్భాశే లింగ స్యాభాసముచ్య లే. 89 
తం 
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3దిివేకా దిషవికా స్స్యుః కోశ ప్రాణమనోధియః, 

కే హి తత్ర గుణావజ్ఞా భదమా శ్రా తృృథక్కృళతాః 40 

సుషువ్వ్యభానే భానం తు సమాథా వాత్తే నోఒన్వయః, 

వ్యతిరేక స్తా త్స భానే సుషు _ప్పషనవభాసనమె, 41 

యథా ముంజా దిమీ వైన మార్తా యుక్ష్యా సముద్ధ్భృతః, 

శరీరతి తయా ద్లీరెః పరం బ హావ జాయతే, 42 
ww) ధా LJ”. 

వ్యా. ఇదానీం వివక్ష తాన్వయవ్యతిరేకా దర్శయతి.._-ఆభాన ఇతి. స్వెస్నీ 

స్వప్నా వస్థాయాం స్థూలదేహస్యాన్న మయకోశస్యాఒఖానేఇఒ ప్రతీక” సత్యాం' ఆత నః 

ప్రతీచో యద్భానం స్వవ్నసాక్నీత్వేన యత్సుురణమ స్టీ స అక్ర నోజన్వయ స్త 

స్వా మేన స్వప్నా వస్థాయాం తద్భానే తస్యాత్మ నః స్ఫురణే సతి అన్యానవభాసన 

జ * ఒగ అడ _ో అధ జల్ ద మన్యస్య స్థూలడేహ స్యానవభాసనమ ప్ర తీతిః వ్యతిేకః ఫాల వ్య శేషః, 

9 జ అస్మిక్ - ప్రకరణేఒన్వయవ్యతి శేకశ బ్దాభ్యామనువృ త్రివ్యావృ త్తీ ఉవ్యేల. 88. 

వ్వం స్థూలదేవాస్యా నాత్మ త్వానబోధ కాన్వయవ్యతి లేకా దర్శయిత్వా లింగ 

'బేహాస్య తథాత్వావగమకొ తౌ దర్శ్మయతి.._లింగేతి. సువుప్తౌ సుష _్యవస్థాయాం 

లింగాభా-నే లింగస్య నూత దేవాస్యా౭.భాచే=. ప్రతీతెౌ ఆత్మనో భానం తదవస్థాసా 

కిక్యే స్ఫురణమాత్మ నోచఒన్వయః స్యా _త్తద్భానే అతృభానే లింగ స్యాభానం లింగ 

జేవాస్యాస్ఫురణం వ్యతిలేక ఉచ్యతే. 89. 

నను పంచకోశవివేచనముష కృమ్య లింగ చేహావిచేచనం (వకృతాసంగతమి త్యా 

శంక్య ప్రాభామయాదికోళ త్రితయస్య త త్రై వాంతర్భావాన్న (సృక్ళతాసంగలతి రిత్యా 

హ.----తద్వి వేకాదితి. తస్య లింగశరీరస్య వివేకాద్వివేచనా త్వాణమనోధియనీత 

న్నామకాః కోళా వివిశ్తా ఆక నః పృథక్ కృతాః స్యుః కుత ఇళ్యత ఆహః:--లే 

హీతి. హి యస్తాల్ కారణాల్ శే ప్రాణమయాదయః తత్ర, తసిక్ లింగశరీశే గుణా 
వస్థా 'భేదమాత్రాద్దుణయోః సత్వరజసోరవస్థా 'భేదమాత్రా దుఖ ప్రుథానభా వేనావస్థా 

ఏశేపా దేవ పృథక్ కృతాః భేచేన నిర్ణిహా ఇత్యర్థః. 40. 

ఇదాసీ మానందమయకోశ తేషేన వివక్నీకస్య -కారణశరీరన్య వివేచనో పాయ 

మావా._సుమ ప్రీతి. సమాభా. వక్ష్యమాణలతణాయాం సమాధ్యవస్థాయాం నుషు ప్హ్య 

భొనే నుమ _ప్టీశబ్దోపలకీ తస్య కారణ చేవారూ పస్యాజ్ఞానస్యా ప్ర తీత ఆత్మన స్తు 

తుశబ్దే౭వధథారణే ఆత్మన వీవభానం స్ఫురణం యద _స్టిన ఆత్మ నోచఒన్వయః అక్ర భాశే 

ఆత్మనః స్ఫూర్తా సత్యాం సుమ_క్ష్యనవభాసనం సుషుస్త్యు పలక్షీ కస్యాజ్ఞానస్యా ప్రతీతి 
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కేవ వ్యతిశేక _స్తస్యేతి, అత్రాయం ప్రయోగః ప్ర పృత్యగాతా అన్నమయాదిభ్యో భిద్య తే 

తేమ పరస్పరం వ్యావ రేషన్ స్వయమవ్యావృ తత్వాజ్ యచ్యేషు వ్యావర్హ 

మాెనేప్వుపి న వార్టీవ_ర్డ రకే. తల్. తేభ్యో న భిద్య శే యథా కుసు మేభ్యః నూ సూ త్రం 

య్ఖా వా ఖండాదివ్య శ్ర్భ్యో సోత్వమితి. 1 

అన్వయవ్యతిలేకాభ్యాం కోశపంచకాద్న్వివి క్షస్యాత్ర నో బవ్మాప్రాక్సి ర్భవతీ 

తు క్షం. కత్చ్రతిపాదిశామంగుష్టమా త్ర 8 పురుషోంకరా'లే శ్యాదిరూం, 1 తం వింద్యా 

చు కచుమృకమిత్యంతాం కఠ శు తిమర్గకః వఠతి:_-యభేతి. యథా యేన ప్రకా 

లేరా ముంజాజేతన్నా మకా క్ర్రతవోేవారిషీ "కాం గర్భస్థం కోవులం తృణం యుక్యా 

బహి-రావరకల్వేన స్థితానాం స్థూలపత్రాణాం విభజనల కణోపాొాయేన సముద్ధి)య లే, 

మీవమాశ్రాకి యుక్త్యా.న్వయవ్య తి శేకలతు ణో పాయేన శరీర త్రి తయాత్వ్పూర్యో కా 

చ్బృరీరత్రి ల శయాద్దీశై 8 బ్రవ్మచర్యాదిసాధనసంషై ఎ. రథికారిఖిః సముద్ధ్భృతః పృథక్ 

క కృతశ్చేత్స వ వరం బి మావ జాయే చిదానందరూవస్య లకణస్యోభయోరవిళిష్టత్వా 

దిత్యఖిప్ర్తాయః. $2, 

త్త స్వ ష్నే=స్యప్నావస్థయందు, గూలదేవాస్య=స్థూలబేవాము, అభానే [సతి]= 

(ము కాళింపకుండంగా, అత్మ నకి=జీవునియొక. భానం= =సొక్షి హావముగ 'ప్రకాళించుట్క 

యత్ =వది కలదో, సజఅది (అనియశోబ్ద్బము ననుసరించి యీావపదము పుంలింగమునం 

(బై యోగింపయడెను) అన్వయః=అన్వయ మనంబడును. (స్థూల చెహాము లేనప్పుడు కూడ 

నుండుట నాళ్ర విషయమున నన్వయ మనుట.) కద్భాచే=ఇ ట్లాస్వ స్నా వస్థ స్టయం చె ఆత్ర 

వ్ర,కాళించుచుండలా, అన్యాన వభాసనకమ్-అన గై రెండవదియగు స్థూలశ రీరముయొక్క 

అనవభాసనమ్= ప్రశాశాభావమే, వ్యతిరేకః = డేవావక్షమున వ్యతిరేకము. సువుప్తాజు 

నుమ _క్యువస్థయందు; లింగాఖఫానే = సూక్షశరీరము పృకాళింపకుండయగా, ఆత నః = 

సర్షస్వరూపముయొక్క-; భానం=ప్రకాళించుట, అనర్మయః = అన్వయము, కద్చా"ే = 

ఆలింగశరీర ప్రకాశమునందు, లింగన్య=సూ త్షశరీరముయొక్క_ అభానం తు=ప్రకాశింప 

కుండుటయై లే వ్యతిరేక; ఉచ్య తే=వ్య లిశేక మని చెప్పబడును. తద్వికేకాల్ -కల్ = 

ఆ'సూ త్షశరీరము, విచేకాత్ = వేటు చేయుటవలన, ప్రాణమనో ధియకః= ప్రాణమయ మనో 
WU 

మయ విజ్ఞానమయములై న, కేశా=కోశములు, విభకాక=విభజింహబడ్నవి, స్య క=గును, 

"చే=అమూ(డుకోశములును, తత్ర = ఆసూ కశరీరమునందు, గణ. . .మాత్రాత్ -గుణ = 

నతష్టర జో గుణములయొక్క_యు, అవస్థా=వి-చారనిళ సయరూవ భృత్తులయొక్కయు,; భేద 

మూత్రాల్ =థదమువలన మాత్రమె, పృగక్ = "వేలు వేటుగు కృతాః హీ= చేయబడినవి 

(గణింపబడినవి కదా. సమాభౌా = సమాధియందుః (దినిస్వరూవము మున్ముందు ప్రక 
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టింపబడును) సుమ వ్ప్యభాణే [సతీ] = నుమ _ప్టీశబ్దముచే చెజులోబడెడి శారణశరీర 
te) 

రూపమగు అజ్ఞానముయొక్క_ అభాే (సతి = స్ఫురణము'లేకపోవుచుండంగా? ఆక 
నస్తు=ఆత్య యొక్క- యే, భొనం=స్ఫురణము, అన్వయః=అళ కన్వయమగును. ఆత శ్ర భాశే 

(సత్సి=ఆత్త మొక్క స్ఫురణము గలుగుచుండంగా, నుషువ్యునవభాసనం తు=నువ_ి పి చే 

ఇిణుంగంబడెడి కారణశ రీరరూ పొజ్జానము యొక్క, ఆనవభాననంతు = అస్ఫురణాత్వ మే, 

వ్యతిరేక? = కారణశరీరరూ పొజ్జానమునకు వ్యతిరేక మగును. ముంజాత్ = ముంజగడ్డి 

నుండి, ఇషీకా = లోపల నున్నపుల్ల (మోవు లేక ఊచు; యథా = ఎట్లో, వీవం = 

ఈవిధముగాచే, ధీనై+=పండితులచే) శరీరర, త్రియాల్ =స్థూలసూ క్ష కారణశరీరమునుండి, 

యుక్యా=ఉఆపాయముచే (వైనచూవయిడిన యన్వయవ్యతిలేకములచ్వే సముద్ధ శే? = 

ఊద్ధరింపంబడిన (విభాగించి గ్రృహింవంబడిన); ఆత్థాజస్వస్వరూపము (జీవుడు, వరం 

అన ప్లా వీవ = పరృబ్ర బ్రవామే; జాయ తే=అగును. 

తా, బాస్ గృత్చ ష్షష్నసుషు_ష్ట ప్ట్వవస్థలు మూండింటియందును జన 

మొక్క_టియే యనియు, జ్ఞానరూపుం 'డణిటనే జీవ్రండు నీమాండవస్థల 

యందు -నేకరూవముతో. నున్నా6 డనియు నిదివణిశే వివరిీచి 

యున్నాము, "దేహములు మా త్ర మిట్లు లేవు కదా! స్థూలశ దీరనము 

జా గ దవస్థయందు మా త్ర మే ప్రోశాశించునుగాని స్గప్నోవ స్థయందు 

ప్రశౌశింపదు. జా గృదవస్టయంద మాత్రమే కదా! “నేను రాము 

డను, కృష్ణుండను” అనురుః దన నరిరమచే వివిధ: కార్యముల నాచ 

రించుట. స్వప్నావస్టయందు కూడ దేహము కానవచ్చినను సర్వవ్వన 

హోరములును జొ గ్రేదవస్టయందున లెనే జరుగుచున్నను అప్పటి చేహ 
మాస్టూలదేహము 1 సూ బీనుట యందలు నెజింగినదియే. బ్ర ట్లగుటనే 

స్టూలకరీర మాత్త కానేరదు. అప్లేయైనచో ఆత్మ యెచ్చట నుండునో 

రేచ్చటనెల్ల స్టూలకరీర ముండవలయును కదా. స్వప్నావస్థయం దట్టు 

లేదని వివరించియే యున్నాము, (ఈకారణమువలననె యన్వమయకోశ 
మాత్మ కాదు, స్థూలశరిరమే కదా యన్నమయకోళము,) ఇట్లే స సుహువ్ష్య 

వస్థయందు మనస్సు మొదలగునవి తేకుండుటడే లింగశరీరము లేదు. 

అప్పుడు సర్వెంద్రి, యాదులును తవుకు కారణ మగు నవిద్యయందు 

లీనము లె నవి కదా! ఆత్మమ్మాత్ర మప్పుడును అజ్ఞానసాతీయై యున్నా 
డని యిదవటశే యెణీంగీంచింయున్నా ము. ఈకారణనువంన సూత్ర 

కరీరముకూడ ఆత్మ కానేరదు. అదియును ఆత్మ యున్నస్థలమునం డెల్ల 
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చేదు కదా! ఈశరీరమునందు ప్రైణమయమనోనుయ విజ్ఞానమయము 
లను మూండుకోళము లుండుటపే సవి యన్నియును ఆత్మ "కావు. సత్వ 
రజోగుణ భేదము నాశ యించి ప్రాణమయకొళంబును, "విచారనిక్సయే 

వృత్తుల నాశ యించి ”దునోమంౌపేజ్ఞానమయకోశములును కల్పింవంబడి 

నవేశాని యాశరీరమంకయు నొక్క_టియె కదా! ఈవిధముగానే 
కారణశరిరము కూడ ఆత్త కాదు. సుషు _ప్పర్థవస్థకంశు నవల తురీ 

యావస్థ యను నొక యవస్థ కలదు. అంచు నింద్రి, యూాదుతే కాక వానికి 

లయస్టేనమగు నవిద్యయు సర్వకారణమగు పరమేశ గరునియందు | 

లయము నందును  (దీనిస్పరూపము మున్తుందు వివరింపంబడునుఎ) ఆయవస్ల స్టే 

యందు సుషు_ప్పియు లేదుకదా. ఆత్మ మాత్ర ము స ర్వాధిజ్ఞూన మగు 

టనే నవ్వుడుగగూడ నుండవలయును. నా ట్రగుపేచే కం గారణశరీిరముకూడ 

ఆత్మే కా దనుటయే సిద్ధాంతము, "కారణనరీర మే' యానందమయ 

కోోశేము "కావున నాయానరేదమయకోశముకూాడ ఆత్మ కాదూ... ఇప్ప 

టికి అత్మ పంచక శములకం కొను శరీరత్ర యమునకం కును భిన్నుం డని 
తేలినది. వై నున్నపాజలను 'మెలపున న్ా లంగించి ముంజగడ్డ నుండి 

లోపలియూచను వెలికి దీయునట్లు వెన వర్లించినవిధముగ్' శరీర 

తృయమునుండియు (వంచకోశములనుండియు) విభాగింపంబడియి నేని 
ప్రక్యగాక కెవలబ్రహ్వమే యగును. భాంతిమాత్ర త మేకాని ఎప్పటికిని 

స్వస్వరూప బ్రహ్గమునకు మామ లేదుకదా ! 
ఆవ, షపతిః వేదాంతశా స్త్రార్థమంతయు ప్రకటింపంబడెను. ఇట్టు చేయబడు 

టచే ను శ్రరగ గ ౦ఢథమునకుం బ్రయోచుము కలుగకపోస్తు నను శంక రాంగా ఆవ్రయోజన 

మును శాత్వష్యనిరాపణమలమున సమర్థ ంచుచున్నా (డు: 

న్, పరాపరాత్త నో రేవం యుక్తా సంభావి తైకత్తా, 

త్ర _తృ్వమస్యాదివాైై న స్పా ఛాగత్యాగేన లత కే. 42 

వ్యా. వతావతా గ్రంథనంద రృెణ సఫలస్య తత్వజ్ఞానస్య నిరూపితతాషదు త్తర 

గ్రంథభాగస్యానారంభ ప్ర నంగ ఇ త్యాశంక్య త దారంభసిద్ధయే వృ త్తానుకథనపఫూర్వక 

ము శ్రరగ ంశస్య శాక్ప్సర్యమూహ: = వరాపరేతి. ఏవము క క కారేణ వరాపరాత్త నో ల 
స్త్వం పదార్థయోః వరమాల జీవాత్మ నో శేకతా౭ఫిన్న తా యుశ్త్యా లమణసామ్య 

ప్రదర్శనాద్యుపాయేన సంభావితా అంగేశారితా. సావకతాతత క్ర నమస్యాదివాశతై స్ట 

| స్పష్టం భాగళ్యా-గేన విరుద్ధాంశపరి క్యా గేన లత్యు శే త లతణయా వృత్త్యా బోధ్య తే. 
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టీ. ఏవం = ఈవిధముగ, యుక్యా=యు క్రలతో  (జా'త్యేకవఛనముు; పరా 
పరాత్యనో8 _ పరణమాయోపాధియందుండి శుద్ధుం డైనట్టియు (పరమేశ్వరునకును, 
అవర = అవిద్యో పాధియం దున్నట్రియు (జీవునకు), ఆత నో; = ఆత్ర ల కిరువురకు, 

వకతా ౯ ఐక్యము, సంభావితా = నిశ్చయించంబడినది. సా = అది త త్త పమస్వ్యాది 

శ్చ కాలే _క్త ఏమసీ ఆను మొదలగు మహావాక్యముల'చేళం గూడ, భాగ త్యాగేన- 

a = పరస్పర ఏరుద్ధము లగును పాధులను, త్యాగేన=విడుచుట"చే (విడిచి యనుట, 
లత్యులే = ఊహింవయీడుచున్నది. 

తా, వైన వర్ణిం దినవిధముగ యు కులవలన జీవే పశ్య రె కరము 

' సిద్ధించినది, ఈక్నొరుడును శుద్ధుంయో "కావున జీవునకు నాతనితో నె నై క్యము 

నప్పినంతనే వరమేళ్వరునితో నై నైక్యము చెప్పిన ట్సగును, ఈవిషయ 

మునే “త్ర త్ర _త్స్వమస్కి అహం బ్రహ ని అను మొదలగు మహో హోవాక్య 
ములు విరుద్దాంశముల విడిచి జహదజహాల్ల తణచే బేధింపుచున్న వి, 

ఈబోభను “తల్పుట కయ్ యు_త్తర్మగంథ ''చూరంభింపయిజెను. 

అవ. అట్టు మహావాక్య ప్రస్తావమును తెచ్చి వానిని విమర్శింపుచున్నా (డు, 

అందు మొదట త కక్చదార్థమును. బెప్వుచున్నాాండు. (తత్త్వమసి యను మహావాక్యము”నే 

విపరించుచున్నా. డని గ్రహింపవలయును: 

న్ జగతో య దుపాదానం మాయా మాదాయ 'తామనీమ్, 

నిమి త్తం కుద్ధసక్వం ₹ తా ముచ్యతే బ్రహ్ తద్ది రా, |! 

వ్యా త్త ్రవసీలి వాక్యర్థజ్ఞునన్య కదాదెపదార్యానవూర్యకత్యా క్రకఎదస్య 

వాచ్యార్థం తావదావా.._ జగత ఇతి. యళ్ళచ్చిదాకందలక్షణం బ వా, తామసీం 
ww 

తమూగుణ,ప పధానాం మాయామాదాయ ఉఊపాధిలే తన సిక ఫో జగత శ రాచరాత్త 

కస్య శార్యపర్షన స్య ౨ పౌదానమథ్యానాధిష్టానం శుద్ధసత్వాం విశుద్దసత్వ ప్రభా నాం 

తాముపాధి "త్వేన స్వీకృత్య నిమి త్ర _క్రీముపాదానాద్యఖిజ్ఞ 0 కర భవతి తద్న్రహ్మ 

నిమితో-పాదానోఛభయరూవం బ్రహ్మా తద్దిరా త త్త శ్ర్వమనీతి వాక్య సేన కత్పదేనోచ్య లే. 
టీ. యః = ఏనచ్చిదానందలక్ష ఇ బ్ర వ్వా) తామసీం = క మోగా ప్రధానమైన, 

మాయాం ప్రకృతిని ఆదాయా గ హించి(దానియందు ప్రతిబింబించి యనుట్యయల్ = 
నది, జగతంజప్రవ బదంచమునకు, టహేదానం=డ-పాదాన కారణమై యున్న దో, (శమః 

ప్రథాన యగు ప్రకృతి ప్రవంచరూవముగం బరిణమించునప్పుడు; దానితో, గూడి 
ప్రపంచరూవమైన బేడి తోంచుచున్నదో) శుద్ధసశళ్వాం = శుద్ధసత్వప్రధాన మగు, 
తాం = అ ప్రకృతిని ఆదాయ = శైకొన్సి నిమిత్తం = నిమి శ్రకారణమెయున్నదో, 
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(కల్ =ఆ] ,బ్రవ్హా=వర బ్రహ్మము, తద్దిరా౭మహావాక్యమునందలి తచ్చబ్దము'వే ఊచ్య తే= 

ఇప్పబడుచున్న దీ. 

తా, మూాల ప్రకృతికి సత్యాదిగుణములే స్వరూప మనియు, 

అందు బర మెశ్యరుండు వ పృతిబింబించియున్నా డనియు, నా వశృతి 

యందలి తమోగుణ ప్రశానసంయోగమువలనం చి వంచము జనించు 

చున్నది యనియు నిపవటుశే చప్పియున్నాము, పరమేశ వరుని ప్ర పతి 

బింబము వ్రకృతియందంతటను కలదు కావున ఆయన ప్రతి క ప్రక్ఫోతి 

పరిణామమునందును జీ వేశ్య రాదిరూపములతోో నశ్చే “నచ్చుచుండు 

ననియు వివరించితిమి, ఆజీ పళశ్వరులు తాను ప్రవేశించిన యుపాధి నెల్ల 

నాత్ర గా భావించుచున్నా రనియుం జెప్పితిమి, కావున తమోగుణ సృథాన 

ముగు సృకృతిసంయోగ నున నున్న చ తివింబముయొక్క_ స్వఖోవము 

కూడ నట్టడయే యని శెలిసికొనవలయును, జీవు+ డనంబడు ప్రతి 

వింబను “మలినన త్ర _త్స ఇమునందుమాత్ర త మే ప తీబింబించినది., సంయోగ 

మెట్లు మాటీనను అందు సశ్వగంణమే కాం యధికముగ నుండును. 

ఇశ ప ప్రస్తుత ప్రతిబింబ మన్ననో తమోగుణమునందు వతిబింబించినది. 

 ఈయుహాధియందును తక్కి.నగుణము లున్నను అవి మిగుల స్వల్చము 

లుగ నుండును కదా! కావున నప తిబింబము ఆరంభస్టితిలో నే జీన్రుని 

కంక నధికముగ స్వరావభ, భం మును పొంది జడప్రాయ మై మె యున్నది. 

తమోగుణ ప్రథాన పకృతి” పరికామము న్ ందినస్పుడు సియముగ'చే 

పరిణమించినీస్టు తలంచుచున్న ద. బ్ర సిగుటచేత కనే దీనిని న వ్రత్యేశకముగ 

నింతకుముందు వర్ణింపహలేదు. 

వి ఈవిధముగ తమోగుణ ప్రధాన యగుమాయయందు తాదా త్యాఖమానము 

కలిగి యే .బ వాను ,ప,చంచమున కు పొదాన కారణ మగుచున్న దో (మటి కుండరూవము 
Wa ఈ లు 

నొందునట్టు వకారణము తొనే కార్టరూపము నొందునో అది యుపొదాన'కార 

ణము శుద్ధసత్వ ప్రధాన యగు ప్రకృతినే యాశ్రయించి వీ బహము ఈ, ప,వంచము 
we ర 

నకు నిమి త్తకారణ మగుచున్న దో (ఈశ్వరుండు 'కస్టుడు గావున నాయనకు “నేనే 

ప్రషపంచరూపము నొందుచున్నాను అను తాదాళ క సభోంతి లేదు. “నావలన 

సీ ప్రకృతి ప్రవ ర్దించుచున్నది” యను జ్ఞునము కలదు. నిమి త్తకారణ మనంగా కుండకు 

భముకానివలెచే సాక్షీమ్మాత మై యుండు కారణము) ఆయిన న్న నిమితో 'పూదాన కారణ 

(పృశిదింబ మంకయు నొక్క_ బింబమే యగుటచే నిట్లు చెప్పంబ డెను) మగుపర బ్రవ్యామే 
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తచ్చ గృ బ్ఞముచేం చెప్పబడును. ఈశ్వరుడు శుద్ధుం డగుటచేతను తమః ప్రథాన పృక్ళతి 

యందలి ప్రతిబింబము మిగుల ఫీనమె కల దనియే గోచరము కాకపోవుటవేతను వానిని 

గూర్చి విచారింపక సీద్ద మెన్లో మైక్యము వర్ణింవంబడెను. జీవుండుమా తము నంసారి 

యని లోకమునం దోంచుచుండుటవేతను శుద్ధబ్ర, హ్ మని "వేదము చేం జెచ్చ్పంబడుచుం 

డుట మేతను నుపదేశార్థమై మిగుల్పంబటడెను, టు కాకున్న తమోగుణ ప్రతిబింబితుండు 

కాని జీవుం డీక్వరునకు * చేంకయేకదా ! 

అవ, ఇపుడు సర్షసంశయ కారణ మగు కంపదార్థమును నిర్ణ యింపు 

చున్నాడు 

వ్ యదా మలీనసళాగం తాం కామక ర్లాడిదూపి. తామ్, 

అద త్తే త త్సరం ప్రై బృహ త్వంపదేన త  దోచ్యతే, శీత 

బవా యదా యస్యా మవ 
థి UU 

జ్య జ అష జ sg వ స్థాయాం మలినసత్వాం ఈమద్రజ స్తమోమి శ ణేన మలినసత్వప్రధానాం అత వవ, 

కామ కర్రాదిదూషికాం తా మవిద్యాశబ్దవాచ్యాం నూయామాదశ్తే ఉఊపాధిల్వేన 

స్వీకరోతి, తదా త్వంపదేనోచ్య తే, 

టీ. కల్ =ట్క వరం (బ్రా = వర బె, పము, యదా=ఎవ్వుడు, మలినసత్వాం = 

మలినసత్వప్రధాన యగు నట్రియు, కామ .. ,దూషితామ్ - కామ=కోర్కె_లు, కర, = 

కరము, ఆది = మొదలగువానిచే, దూషితాంజదుష్త మైన (కలుషమైనృట్టియు, తాంజ 

ఆమూల ప్రకృతిని, ఆదశ్తే = స్వీకరించునో, తదా=అవ్వుడు, త్వం పదేన=త్వంశబ్దముచే, 

ఉచ్యతే = చెప్పంబడును. 

తా, మలినసత్వ ప్ర పాన యగు ప వకృతినింగూర్చిగాని దాని 

యందలి ప్రతిబింబమును గూర్చిగాని క్రొత్త తగ జెప్పవలసీనది యేమియు 
"లేదు, రా _స్తమోగుణసంసర్షచే సత్వగుణ మే వ ప్రధానముగా కలది 

యయ్యూూను కలుష య్ కామకో కొ, థాదులచేతను 'సహావిధకర, లచేతను 

దుస్త్ట్రముగ చేయయుడిన యోయవిద్యయందు వ ప్రతిబించించియున్న 

జీవుయే త్వంశబ్ద్బమున కర్థ కర్ణము. ఈత త్త ప్షంశేబ్దములు 'డపాధిస హత ప్ర త్రి 

బింబనులనే చెప్పు నని గ పొంపవలయును' తమః వ ప్కథాన ప్ర ఈ ప్రశృతియం 

దత్ప+తెబింబంబును శద్ధసత్వప్ర వ ఛానప్ర పృకృతియు "దత తెబింబంబును 

కలసి తచ్శబ్దమున కర్ణము. ములినసక్ళో ప్ర థానవ్రకృతియుం దత్న్యతి 

బింబంబును కలసి త్వంకేజ్ఞార్థము. 
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ఆవ. ఇంక “అసి” యను పదముయొక్క_ యర్గము స్పష్ట మగుటచే వాక్య 
తాత్సర్యమును చపుచునా నయ అ 

న్, త్రి తయో మపి తాం ముక! వరస్పరనిరోధినీమ్, 

తృఖండం సచ్చిదానందం మహావాక్యేన లకు తే, 46 

వ్యా. వవం తత్త కంపదార్థానభిథధాయ వా క్యార్థమావా. క్రి తయో మిలి. 

త్రీశయీమపి తి,ప,శారామపి త కమః ప్ర'ఛానవిశుద్ధసత్వవ్ర ధాన మలినసత్వ ప్ర, ధాన త్వ 
UU UU 

భేచేనోశ్తా మతవీవ వరస్పరవిరోధినీం తాం మయాం ముక్త్వా పరిత్యజ్య అఖండం 

భీదరహితం సచ్చిదానందం దహ మహావాక్యేన లత్యుత ఇతి ఊ క్షన్. 

టీ. పరస్పరవిరోధిసీమ్ = ఒకదానికొకటి విరోధముగా. నున్న; ,తిశయీంఅపిజ 

మూండువిధములైన;, తాం = ఆ ప్రకృతిని, ముకాష=విడిచి, అఖండం = ఊహాధిక్ళత 

విభాగములు లేని సచ్చిదానందం = సత్యజ్ఞా నానందస సరూప మగు శుద్ధపర బ్రహ్మము, 

మహావాశ్వేన = మహావాక క్యముచ్చే లక్యుతే = ఉఊహింవంబడును. (అసి = అగు 

చున్నావు అను పద మాత త్ర త్త పంశ బ్రార్ణములకు నైక్యమును చెప్పుచున్నది కావున నందు 

అయాయుపాధులు సరస్సరవిరుద్ధము' లగుటచే వానిని వరిత్యజించిననే కాని వాక్యా 

రము కుదుర దనుటు) 

తా. అసీ పదమునకు “అగుచున్నావు అని యర్ధ మనుట 

స్పష్టము, ఇందువలన “త్ర త్ర _్త (మసి యను మహావాక్యమునకు “పీన 

ఆ బ్రవను వగుచున్నావు” అని యర్ధ మేర్పడును. -ఈతత్త ఏంశబ్దను 

లుపాధులతొం గూర్చియే కల్పిత ఛేద భిన్న ము లగు ప్రతిబింబములం 
జెప్పు నని యిదివణుశే వివరించి యున్నాను, 9 టగుటచేసే నిచ్చట నుపా 
ధులకుంగూడం  బరస్పర మైక్యము సంభవింపవలసి వచ్చినది. ఇది 

తాత్పర్యమునకు వి విరుజ్ధ మగుటచే నిచ్చటను లకుణావృ_త్తి యంగీక 

రింసబడవలయును, సామాన్యముగం బదార్భములచే తాత్పర్యము 

సమన్నితము కానప్పుడు తాత్పర్యానుకూలనుగ నాపదములనుండియే 

వానికి సంబంధించిన మణియొక యర్థము గ హాంచుట “లవుణావృంర్తి త్ర” 

యనయిడును, “చేశము కోభించుకున్న దో యను మొదలగువాక్య్ళ 
నములయందు చేశతీోభ యనంగా గృహారామాదులు  కదలుచు 
నుండుటకు వీలు లేక పోవుటచే ఆచేశవదమునే యనుసరించి యందలి 
జనులకు వభ కలుగుచున్నది యని యర్థనమును చెప్పుట యేది కలదో 
ఇదియే లతుణావృ్సి లై ల్తది జహాల్ల క్షణ యనియును అజహల్ల కుణ 
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యనియు జహాదజహాల్ల కణ యనియు త్రివిధము. (ఇది వేదాంతుల 

వుతను, ఇతర శౌ,స్త ములయందు మూండవపవణ లేదు) అందు వ వాక్య 

నునం బని ట్ర స్తావింపయడినపదార్థమును సంపూర్ష ముగ వదలి దానికి 

సంబంధించో యితర పదార్థములను వమా త్ర మే గ్ర హంచుట జహాల్ల వణ, 

ప్రస్తావీంపబడినపదార్థమును సంపవూర్ష్మ ముగ వ సుంవక తత్సంబంధి 

యగుపదాక్థము గ్ర గ పంచుట యజహాల్ల కం, ఆపదార్గనుల కొంత విడిచి 

కొంత విడువక తెక్సేంబంధముగు పదార్థమును గ్ర పాలీచుట జహాదజహా 

ల్ల మణ, “ఆ గ్రామముమోందుగ పోయన సీ గమ్మస్థానమును చు 

దువు” అను మొదలగు వాక్యములు వినయడినప్పుడు (గ్రానుమువై నె 

నెక్కి పోవుట సంభవింపదు. కావున నాగ్రామప పదార్థమును బొత్తుగనే 

విడిచి దానిప్రక్క- నున్న త్రొవను ప్ర హించి" “ఆగ్రామమునకు 

ప్రక్కగా నున్న త్ర తోవ సనువరంచిన నమ్మస్థానమునకు వు” 

తని 'యన్నయించుకోసు చున్నాము. బ్తైఏి జహాల్ల మణ కుదాహారణను. 

అజహల్ల క్షణ యిదివజకే యుదాహాకింపంబడెను. “దేశము లో ఖించు 

చున్నది” అనువాక్యమున 'దెళష పదార్థమును విడునకయే యంవలి ప్రజలు 

గ్రుపాంపయిడిరి కదా! ఇత మూండవలవమణములనార్చి కొంతే విచా 

గతము, అందు వస్తావితపదాక్టములోం గొంతభాగమే విశువంబకు 

చుండుటచే "శేషం విన భాగము గ హింవయకును; ఇంతయే కాని 

వస్తావితపదార్థభిన్న మగునది వదియు గృహం బడదు. తక్కిన లముణ 

లలో నిట్లు కా దనుట స్పష్టమే, హల్లు నాతో మాటలాడిన 

. రాముడే వీచు అను "మొదలగు వాక్యములు దీని కుదాహారణములు, 

బ్రచ్చట “ఆకండే యీతయుూ” అను శెంశుశబ్ద్బములచేతను 'చేశశాలాపి 

యుక్తుం డగు రాను డొక్కంంటే -చెప్పంబడ డుచున్నాయ కదా! నాంటికిని 

నేయికిని "దేశ శాలాదిభేదదము లనేకము లుండం బదార్థములు "లండు 

నైక్యము నొందుట యెట్లు? ఈకారలణామువలనం ని వాక్యములయంను 

దేశ-కాలాదులు పరిత్యజింపయిడి రామును మొదలగు వారు మాత్ర, మే 

గృహింషబడుచున్నారు, ఇం దొక భాగము విడువంబడియే ముజీయుక 

భాగము మాత్ర ము గృహింపబడుటచే నివి మూడవది యగు జపహాన 

జహాల్ల తుణ, 
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వి, (ప్రస్తుత వాక్యమునందును ఈమూ:డవలత ణమే గృహింహబడి యున్నది. 

తత్త నంశటార్థములలో నొక్క-భాగ మగు త్రివిధ ప్రకృతులును (శుద్ధసత్వ మలినసత్వ 

తమః ప్రకృతులు మూండును) వరిత్య జింపబడినవి. అవి వరస్పరవిరుద్ధస్వఫావములు కలవి 

కదా! వానిని విడువణగా శేషించిన బ్రహ ప్రతిబింబ మేది కలదో అదియు నీకముగ 

(గృహింపంబడినది. ఉపాధులు లేకపోయిన ద్రైవ్యామునకు పారమార్శి కవిభాగ మింతయు 

లేదు కదా! ఇట్లు మహావాక్యమువే జీ వేశ్వరై క్వ మూహింవంబడుచున్నది. ఇంతకు 

ముందు చూపంబడినయు క్షులకు నీ శ్రు,తివాళ్యములే యవలంబములు. వాక్య మనునది 

అభిధావృ త్తిచేతంగాని లతణావృ త్తిచేళంగాని వ్యంజనావృ త్తిచేఠంగాని తన తాత్పర్య 

మును వెల్ల డింపవచ్చును. అభిధావృ త్తి యనా ప్రసిద్ద్ధపదముల చేత నే తాళ్పర్యమును 

చెప్పుట. లక్షణావృ ర్తి యనంగా నూవాచేత తాత్పర్యమును "తెలుపుట. దీనిస్సరూ పౌ 

దులు మున్న్నే వివరింపబడెశు. వ్యంజనావృ త్తి యనంగా నొక యర్గమును చెప్పుచు 

మలీయొక' యర్థమును న్ఫురింపం జేయుట. ఇది సాధారణముగ _పౌఢకావ్యములయందు 

మాత్ర, మే శోభను కలిగించుటకె యుపయోగింపబడుచున్నది. కావున లక్షణా 

వృ ల్సిచేం దాక్ప్సర్యమును (ప్రకటించినంత మాత్రమున వాక్యమున కప్రామాణ్యము 

రాదు. ప్రత్యమోనుభవము నాథారముగం గైకొని (పృవర్డించు యు క్రులును బహువిధ 

ముల నీయొక్యమును స్థిరపజు చినవి కదా! విషయమును చెప్పునది వేదము, యు కులు 

దాని ననువాదమునేసినవి యని మాత్రమే ఎజుంగునది. ఇట్లు కాకున్న శబ్ద ప్రమాణమే 

'లేకపోవలసీవచ్చు నని యిదివజిశే వివరించియున్నా ము. 

అవ, ఈయర్గముచే గ్రంథకర్త స్వయముగ వివరింపుచున్నాండు:.-- 

శ్లో సోఒజయ మి త్య్బాదివా క్యేషు విరోథా _త్తదిదంత యూ, 

త్యాగేన ఛభాగయో లేక ఆశ యూ లత్యలే యథా, 47 

మాయా౭విద్యే విహా మైవ ముపాథధీ పరజీవ యోః, 

అఖండం సచ్చిదానంచం వరం బ్ర హ్రైన లత్యులే. 48 

వ్యా, నన్వేవం లతణావృత్తా వాక్యార్థబోధనం క్వ దృష్టమిత్యాశంక్యా 

వా:---సోఒయమితి. సోఒయం దేవద త్ర ఇత్యాదివాక్యేష తదిదంతయో।; త చేత చ్చేశ 

కాలవై శిప్యలతణయో రర యూ ర్విరో ధా క్యానువవ శ్తేర్భాగయో ర్విరుద్ధాంశ 

యోస్త్యాగేనైక అశ యో డేవద శ్తన్య రూవమేక మేవ యథా లక్య్యుతే. &7. 
ఏవం దృహాంత మభిధాయ దార్దాంతిక మావా._మాయా౭.విజ్యే ఇతి, నీవం 

సోజఒయం దేవదత్త ఇత్యాదివాశ్యే యథా తద్వత్పరజీవయో రుపాధీ ఉపాధిభూ లే 
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మాయా౭-విజ్యే ఫూర్వో నే విహాయాఖండం భేదరహిళం సచ్చిదానందం వరం బ్ర ప్టౌవ 

మహావాశ్యేన లక్యులే. 

టీ సోఒయంజవాంజే వీండు, ఇ త్యాదివా క్యేష=అను "మొదలగు వాక్యముల 

యందు తదిదంతయోః = ఆ ఈ యను (ఆ డేశకాలాదులకును ఈ 'ేశకాలాదులకు 

ననుట, విరోధాల్ = విరోధ ముండుటవలన, భాగయోః = విరుద్ధాంశములయొక్క_; 

త్యాగేన = విడుచుటచేత (విడిచి యనుట). వీకణఒక్కటైను అశ్యయః = వాని 

కాధార మగు పురుము(డు, యణథా=ఎట్టు, లత్యు లేజగుజుతింపంబడునో, ఏవం = ఈ 

విధముగానే, వరజీవయో:!జజీ వేశ్వరులకు, ఉపాధీ = ఆవరణము"లై న, మాయా౭_విద్యే= 

మాయావిద్యలను; విహాయ = విడిచి, అఖండం = భేదములేని సచ్చిదానందం = 

సత్యజ్ఞానానందరూప పమెన, పరం బ్రా వీవ=ప వరబ,హూ మే; లత్యు లే=గుజుతింపండును. 

తా, “వాడే వీచు” అను “మొదలగు వాక్యములను సమన్వ 

యించునప్వుడు లోకులు వ పరస్పరవిరుద్ధములై యున్న “ఆ, ఈ” అను వద 

నులయొుక్క_ యర్థములను (దేశ కాలాదులను) పరిత్యజించి ముఖ్యుం 

డగు ప్రకుషుని మాత్రమే బెల్లు గృహించుచున్నారో అశు త లేగ 

మన్నాది వాక్యములయందును బేచెఫ్యరులకు నుపాధ్యులె యున్న 

మాయావిద్యలను : విడిచి కల్పితభదరహిత మగు బ్రహ్మమును ౦ మాత్ర మే 

గ్ర హాంపవలయును. 

అవ. ఇక నీవాశ్యార్థమును దృఢపజచుటశై ఫూర్వవత్షము ననువాదము చేయు 

చున్నాడు: 

స్థ సవికల్పస్య లకు తే లమ్యుస్య స్యా దవస్తుతా, 

నిరికల్పస్య లమ్యత్వం న దృష్టం న చ సంభవి, 49 

వ్యా. నను కం మవహావాశ్యేన లత్యుం సవికల్పముత నిర్వికల్పమితి వికల్ప స 

ప్రథమే వమే దోపు మావా ఫూర్వవాదీ.-.-సవికల్పస్యేతి. సవికల్పస్య వికల్పేన విప 

రీత లేన కల్పి తేన నామజాత్యాదినా రూపేణ వరత ఇతి సవిక్షల్పం తస్య లత్యుల్వే 

వాశ్యేన బోధ్య ల్వే లత్యుస్య వాశ్యార్థ త్వే లతమ్యస్యావస్తుతా స్యాత్ మిథ్యాత్వం 

స్యాజ్. ద్వితీయే దోషమాహా.---నిర్విక ల్పస్యేతి. నిర్వికల్పస్య నామజాత్యాదినా 

రహితస్య లత్యత్వం న దృష్టం లోకే. న క్వాపీ దృష్టం న చ సంభవి ఉవవ వవద్యమాన 

మపి న భవతి లత్ష్యత్వ ధర్మ వతోనిర్వికల్పత్వ వ్యాఘాతా దితి యావత్. 

టీ, సవికల్పస్యజవికల్పముతోంాడిన, ,బవామునశే (వికల్ప మనలా కల్పిత 
U3 

నామరూ'పాదులం, లత్యు'క్వే = మహావాక్యముచే నూహింపంబడందగిన స్థితి కల దనిన; 
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లమ్యస్య = లక్ష్యమగువదార్థమునకు; అవస్తు తా=భాంతిసిద్ధత్వము; స్యాత్ = అగును, 

(కలితనామరూ'పాదులు (బ్రహ్మమునకు నిత్యములే యగుచేని యవ్వ జాయనయు నామ 

రూపములవలె మిథ్యాభూతుంజే కావలయు ననుట). నిర్వికల్పస్య = నామరూ'పాది 

భూూన్యునకు, లత్యుత్వం=ఊోహింపదగినస్థితి, న దృపం=లోకమున? గానరాదు. (నామ 

రూపాదులు లేనివాని నూహించుటరీ లే దనుటు, న చ సంభవి=అ ట్టూహీంపవచ్చు 

ననుటకును వీలు లేదు. (“అట్టు చెప్పిన ఊొహింపం దగియుండుటే యను ధర మైనను 

వానియం దుండును కదా! ఇంక నాతండు వికల్పశకూన్యుం డెట్లగు ననుట్స. 

తా, ఇచ్చట నొక సంశయము కలదు, మహావాక్యమును 

బహము నూహించి చెప్పు నని కదా వైన సిద్రాంతను చయంబడెను. 
(WU 
తది యట్లు చేయుటకు వీలు చేదు? లోకముసే చేవిషయము నోటితో 

చెప్పణడినను మనస్సుతో నూహింపంబడినను, అదియెల్ల నామరూపాత్మ 

కనుగానే యున్నది, ఈనామరూపములు కల్పితములే కాని పారమా 

రకములు కానంటిరి కదా! వా _స్తవస్థితిలో నివి బొత్తుగనే లే వంటిరి 

కదా! ఇష్ట న నిక నీయూహ యెట్లు పొసంగును? ఈమజహోవాక్థి 

ములు. కల్పితనామరూవసహితుం డగు చి హ్లను నూహించిచెప్పునా ? 

"లేక శుద్ధ బ్ర హాము నూహించి చెవ్వ్నునా? వికల్పసహితునే యాూాహాంచు 

నందురేని యప్పు డది మోమతనున పరమార్థవ స్తువు కానేరదు. వేద 

మట్టి వ స్తువునే కదా యువదేశింపనలయును. ఇంక రెండవపకుము నవ 

లంబించినను, అది సరిషడదు, ఈపతుము నెంత వ్రయాసపడి సాధించి 

నను పరమేశ గరునకు వికల్చ్పకూన్వత్వము రాదు. ఏవిశల్చ్పము "లేకు 

న్నను మహావాక్య్యముల చే నూహింపంబడువాం: డను ధర్మ మైన నుండక 

సోదుకదా ! వ్రదియు నిర్వికారునకు వికారమే యనుటలో సంశయ 

మేమి? కావున నెట్లును మిాసిద్ధాంతేము సరివడ లేదు, 

అవ. ఇట్లు వాక్యమునకును వరమేశ్వరునకును గలసంబంధమును గూర్చి ఫూర్వ 

వత్షమును గావించి “సర్వమును కల్పితమే; మహావాక్యముచేత బవా మూహింవం 

బడుచున్న దనుటయుం గల్పితమే” యను నభి ప్రాయములతో నాపూర్వవతమును 

ఖండింపుచున్నా (డు: 

వ్ల, వికల్చో నిర్విక ల్పస్య సవికల్చ్పస్య వా భవేత్, 

ఆద్యే వ్యాహతి రన్య త్రానవస్థాత్మా శ్రృయాదయః, 50 

వేదాంత. రీ 
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వ్యా. సిద్ధాంతీ జాత్యు త్తరతాాన్నేదం చోద్యమితి వికల్పపూర్వకం పోష, 

మాహా---వికల్బ్ప ఇతి. సవికల్పస్య వా నిర్వికల్పస్య వా లమ్యత్వమితి తయో ర్వికల్ప 

_సవ్రియౌా కృతః స కిం నిర్వికల్పస్య? ఉతు సవికల్పస్య భవేత్ ఆద్య ప్రథమే వమే 
వ్యాహాతి స్త పయోకో వ్యాఘాక వీవ. అవ్య కృ ద్వితీయే హక్నే అనవస్థాదయః, తథాహి 
సవికల్పస్య వికల్ప ఇత్య త్ర వికల్చేన సవా వర్తత ఇత్యత తృతీయాంతక వికల్ప 
పదేన ప్రథమాంత వికల్పవబేన చైక వీవ వికలో౭భిఢీయ శే. ద్వౌ వా? వీక ఏవ 
చేక్స్పషయమేక విక వికల్చా శ్ర యె విశేషణతయాడ శయ స్పద్యాశ్రితో వికల్ప శ్నీత్త 

దాకాశయకశా, ద్వౌ చేత్తదా తృతీయాంతశబ్దనిరి పృస్యాప్ వికల్చస్వ _ సవికల్పరూప 
త్వా _శ్రదాశ్స్యయస్యాపి సవికల్స తా శక్లదిషకేషణభూతో వికల్పః కిం (పృథమాంశేళబ్ద 

నిర్దిష్ట వీవ వికల్సః? ఉత తాభ్యామన్యః? ఆజ్యే అన్యోన్యా శయశతా ద్వి తీయే౭.వి 
ధరి విశేవణీభూతో వికల్పః కిం ,ప్రథమాంతకశబ్దనిర్ణి పః! ఉత తేభ్యో న్యః? ఆద్య 
చృక్రకాప త్తి క్ల్వితీయే తస్యావ్యన్య స్తస్యాష్యన్య ఇత్యనవస్థాపాత ఇతి. 

టీ. వికల్చః = కల్పితనామరూవములు లేక ఫూర్వవథీ,చేం జేయంబడినవికల్పము 
(“వాక్య మెవ్వనిం జెప్ప” అన్ను వికల్పము. నిర్వికల్పస్యజనిర్వికల్పునికి భవేత్ వాజ 
ఉఊండునా? సవిక ల్పస్యవ=సవికల్పునికి, భవేత్ వా౭డండునా? ఆద్యే=మొదటివక్షమున ) 
వ్యాహతిః = చెప్పినమాటకే భంగము వచ్చును. లేక ఫూర్వవక్నీ వెశ్లోకమునంచే చెప్పి 
యున్న దోషము వచ్చును. అన్యత్ర =రెండవపక్షము నవలంబించిన, అనవస్థా. +. ఆదయః- 
అనవస్థా=ముగింపు "లేకపోవుటయు, ఆత్థాశ్యయ = తన్ను తానే య్మాశృ్చయించుటయు, 
ఆదయక$=అను మొదలగు దోషములు (అన్యో న్యా శ యచ, క, కావ త్తిదోషములు) కలు 
గును. (కావున వికల్ప మొకనికి కల దని తలంచుట భాంతియే యగును. కాని 
యొవ్బటికిని యథార్థము కానేర దనుట. 

కొ, ఈవూర్యవక్షము యు క్షమయినడి కాదు. పరమేశ్వరుని 
యంచు సర్వమును కల్పితమై యున్నది, వడియు బొత్తిగ లేకున్నను 
అన్నియు వరివూర్ణముగ నున్నవి. ఈవతము నంగీకరించిననే సరి యగును 
గాని లేకున్న. నెట్లును కుదురదు, -ఈవిధముగం గాక . మజియేవిధముగ 
నైనను వస్తురూపమును సాధిందంబోయిన నది సరివడదు. ఈ కార 
ణమువలన నీపూరపకుమే చేయందగినది కాదు, సూర్షపక్షీ యెట్లు 
వూర్వ్యపతు.మును కావించెనో సిద్ధాంతియు నళ్లే సిద్ధాంతము కావింప 
వచ్చును, లమ్యత్వమున్నూ(ఊహింపయబడందగినస్థితిన్సి గరార్చి పూర్వవతి. 

షో a 
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యెట్టి యా వేవములం గావించెనో, బాం డొ నర్చిన వికల్పమును (వికల్ప 

ల్పవనలా శెండు పతములును గైకొని యాశేపించుట గూర్చియు 
న్యకియా తేపములనే కావింపవచ్చును. ఎ ట్లనినః 

వి, ఫూర్వవవీ, ఏకల్పమును కావించెనుగదా! ఆవికల్నము నిర్వికల్పుని 

గహార్చియా? "లేక సవికల్పుని గూర్చియా? నిర్వికల్పునకు చేదియు (నీధర్శంబును శే 

దని యాతంజే యంగీకరించి యున్నా(డు. ఇట్టుండ సీవికల్పముమా శ్ర మూతని 

జెందుట ఎట్లు? వికల్పింపందగియుండుట యనునదియు నొక్క ధర్మమే కదా! మణియు 

నిర్వికలర్పుని గూర్చి వికల్పించితి ననుటకం టె వెళ్రితనము చేతొక్క_టి లేదు. నిరిష్ట 

కలం డనయా వికల్పము లేనివాడు కదా! వానిని వికల్పించుట ఎట్టు! కావున నిర్వి 

కలర్పనిగూర్చి వికల్పము జరిగ ననుట సంభవింపదు. 

ఇంక “సవికల్పుని గూర్చియే పూర్టపక్నీ వికల్పించెను” అనుటయు యు శక్తికి నిలు 

వదు. సనికల్పు6 డనంగా నికల్పముతో 6 గూడినవాం డని కదా యర్థము, ఇట్రివానిశే 

వికల్పము కల దనిన ననేక దోషములు వచ్చుచు. ఎవ్వనికి వికల్పము లేదో వానిని 

గూర్చి వికల్పము సంభ్గవింప దని యిదివఆశే తెలిసీకొనియున్నాము కదా ! కావున 

నొక వికల్ప ముండినశేశాని దాని న్యాకృయించి శెండవవికల్పము రా దని తెలియు 

చున్నది. కావున న్య్మాశ్ళృయముగ నుండవలసీన వికల్పంబును దాని నాకృయించి 

వచ్చు వికల్సంబును నొక్క-టియే యందురా? లేక భిన్న ము లందురా? ఒక్క-టియే 

యనిన “ఒక వికల్పమే తనకుం దానే యాశ్రయ మగుచున్నది” యనియు “దన్ను 

తానే యా శ్రోయించుచున్నది” యనియు 'సేస్నవలసి వచ్చును. ఇది సరికాదుకదా. 

ఒక్కా పదార్థమే ఆ శ్రాయముగ న్యాళ్సి తముగంగూడ నుండుట యెట్లు? ఇదియే ఆత్తా 

(కయ దోవము. 

ఇంక నానికల్పములం పరస్పరఖిన్న ము లనిన చో నప్పటికిని దోషములు నివ_ర్దిర 

పను. “వకల్పముతోం గూడినవానికి వికల్పము కలదు” అని కదా వెప్పంబటేను. “ఒక 

వికల్పముండినణే కాని మణీయొక వికల్పము రాదూ అని దీనివలనశే నిశ్చిత మగు 

చున్నది ఇట్టెన తృతీయావిభ_క్రితోం జెప్పయిడిన వికల్పము కూడ వికల్ప మే కావున 

నిది పదార్థము ' నా (శ్రయించుటకుం బూర్వమునంగూడ నాపదార్థమున మఆకీయొక వికల్ప 

ముండవలమును. స వికల్పము "లేనిది శెండవ వికల్పము రాదు కదా! ఇప్వుడు నిర్ణ 

యింపుండు. ఈమూం:డవవికల్పము కూడ (ప్రృస్తావములోనున్న రండు విశల్పములలోం 

చేరునా? వేరదా! చేరునేని యన్యోన్యాశృ్యయదోషము వచ్చును. అవ్వడు ప్రథమా 

విభ క్రి కిత్రం జెచ్చంబడిన వికల్సము రృతీయావిఛ కి కితోం 'జేవృయిడినదానికిని; శృతీయా 
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విభ కి కితోం 'జెచ్చంబడినది వ దణ థమావిభ క్రి క్రితోం 'జెచ్చంబడినదానికిని ఆ శో యము లగుచుం 

డును కదా! ఇట్టుకాక మూండవవికల్పము నొక్క_దాని నంగీకరింపన నది ప్రస్తుత 

వికల్పద్వయములో ప్రథమావిభ క్రితో 6 జెప్పంబడినవికల్ప మేనా? లేక యామూడింటి 

కంటె అన్యమా!  మొదటివతీమున చక్రకదోషము వచ్చును. చ కృకదోష మనంగా 

చృక్షమువలె నియమము "లేకుండ నంగీకరించంబడిన పదార్థము లే పరస్పరము కార్య 

కారణ భావమును జెందుట. అంగీకరించంబడిన మూండవవికల్పము కూడ వికల్పమే 

కావున నది పదార్థము నాశృయించుటకులహాడ మున్ఫుందుగ నాపదార్థము నొక వికల్ప 

మ్మాశ్ళయించి యుండవలయును, కావున నీవికల్పము ప్రస్తుతవికల్ప తయమునకం టె 

భిన్న మగునేని యనేకవికల్పముల నంగీకరింపవలసీవచ్చును. నాల్ల వవికల్పము కూడ 

వికల్పమే కావున దానికై హూతువుగ చె దవవికల్పంబును దానికి హేతువుగ నాజవ 

వికల్పంబును నిట్హై లెక్కకు మిక్కిలి యగువికల్పముల నంగీకరింపవలసి వచ్చును. 
ఇదియే యనవస్థాదోషము. (ఎప్పటికిని ముగింపు లేకుండుట యను దోషము 

కావున బూర్వవవ్స, చేసినవికల్ప మే యుక్తము కానేరదు. మణీయు వికల్ప 

మనంగా కల్పితనామరూపాదులు. కావున నానామరూపాదులు తత్సహితునకుంగాని 

తద్రహితునకు నుండవు, ఈచవాద మోవిషయమున గూడ నువయోగవడు నని తెలిపి 
కొనవలయును. “కల్పన కల్పనాసహితునియందు యుండునా? త్మద్రహితునియం దుం 

డునా¥ి యని విచారించ నారంఖించినం బైయుక్స్తు లన్నియు నిం దువయోగవడును, 

కల్పన యనునది విశేష మేమియును లేకుండ నిరిషకారుం డగుశుద్ధుని నొ శ్ర యింవదు 
కజా | 

అవ. ఇట్లు ఫూర్వపత్సీమును దూషించి మజీకొన్ని విషయములనుగూడ నీ 
వాదము చేతనే నిర్ణయింపవచ్చు ననుచున్నాండు:--- 

నే ద్రిదం గుణ క్రి యాజాలతీ ద విసంబంథవ స్తుషు, 

సమం లేన స్వరూపన్య సర్వ మేత ది తీవ తామ్, ర్] 
వ్యా. న శేవలమ శ్రై వేదం దూషణమపీతు సర్వ తై, వంవిధ వికల్పనూర్యకం 

వాషణం ప్రసరతీత్యాహంై _---ఇదమితి. ఇదం వికల్చ్పదూషణహాతం గుణ క్రియాజాతి 
(దృవ్యసంబంధథ వస్తుషు గుణాదినంబంధాం లేవు వంచను మ్ సమం. కల గుణ 

కిం నిర్దుణే వ ర్హతే! అణవా గుణవతి? ,క్రియావి రహితే వర్తతే? క్రియా 
వతివా? ఆజ్యే వ్యాఘాేతో౭న్య తాత్యా ల జ సర్వత, వై వమూవ్యాం, 
నన్విదమసదు_త్తరం చేత్కి_౦ సదు త్తర పళ్యాశంశ్యావా..లేచేతి శే వం వికల్బ్సస్యా 

సంగకక్వేనై. తద్దుణాదికం సర్వం స్వరూపస్యేతి ఇపష్యుతాం గుణాదయె? సర్వే వస్తు 

స్వరూపేవ రంత ఇక్యభి ప్రాయః, 



తత్త (వివేక ప్రకరణము రక్ 

టీ. ఇదం=ఈన్యాయము, గుణ... .వస్తుషు - గుణ=గుణము  (శేజ్ఞన్స ర్మాదులు), 

క్ర శ్రీయా = వ్యాపారము; జాతి = జాతి ద ద్రవ్య = ద దృవ్యములును (వృథివ్యాధులు; 

సరబంధ=సం యోగాదులు అనియెడు, వస్తువు = పదార్గములయందు, సమంజనమాన మే, 

'(ఈన్యాయము నాత్ర యిం-చియే సణాదులు కూడ" ివ్వరికిని నుండ వని నిర్ధయింప 

వచ్చు ననుట). శేనహశారణమువలన, ఏతల్ సర్వం=ఇదియంతయు, స్యరూవన్య= 

స్వరాపమునకీ కలదు. (ఈగుణాదులన్నియు కల్పితము లై స్వరూపమునందే యున్నవి 

యనుట ఇతి=అని, ఇష్యుతాం = అంగీకరించంబడు6 గాక. 

తా. మజేయు వై యు క్కులను గుణాదివ్యవస్థనుగూర్చి నిర్టయింప 

వలసినప్పుడుగూడ నుప యూగింపవచ్చును. “ణము సగుణునికిం గలదా? 

"లేక నిర్దణునికి కలదా *” అని ప్రశ్నించి దానికి సమాభానము 

చప్పదలంచినప్పుడు బ్రదియు వికల్పమే కావున పెన్లో కమున వివరింప 

బడిన యు_క్రియంతయు నహ్లే యుపళూగవడును. బ్రదియును గాక 

నీఫప్రూర్వవ కనును నా శ్ర యించి కూడ న్యక్ణియు క కులతో నే సమాథానము 

ప ప్రత్యవేముగం జెప్పవ చ చును. ఎ ట్లనినః సము నిర్ణుణున కుండదు, 

అ ట్లుండుటకును వీలు లెదు, నిష్టణపదమునకు గుణాభావము కలవా? 

డని కదా యర్థము, తనకు విరోధి యగు నభొవ (స్వవ్రతి యోగి 

-కాభావ) మున్న చోట నేపదార్థముగాని సయముగ నుండుట ఎట్లు ? 

మజీయు గుణాభావను కూడ సణమే కావున లేక విశేషమే కావున 

(విశేష మనంగా చేనినాశయించి పదార్థమును గుబుతింతురో యట్టి 

ధర్మ మని -తెలిసికొనవలయును. ఎవ్వనియుద్ద గుణము లేదో అనయా 

గుణాభావము కలదో వాడు నిర్దుణుండని కదా నిస్ణణవదార్థము తక్కిన 

వానినుండి చేటుచేయుదుము.) అదియు నిస్టణునియం “ుండరాదు. 

ప్రక సగుణునికే గుణము కల దనుటయు సంభవంపదు. “వీనికీ సభావము 

కలదు.” అనిన “ఇట్లు కలుగుటకు: గారణ మేమి?” అను సృశ్వ్న మువ 

యించును. దానికి "లోకమున “అది డానియందలి విశేషము” అని 

మాత్ర మే సమాధానము కలదు. ఇది యందణుకును ప ప్రసిద్ధ వ మగు విష 

యన. విశేష మనంగా సాభారణముగ గుణమే యగును. కావున 

నొక్క గుణము లేనిది మతీయొక గుణ మాశ్రయింపదు, 9 ట్లగుటచే 

వె నం _జూవినట్టు విమర్శించినచో నిచ్చటం గూడ నాళత్తైశ్రాయాదిసర్వ 

దోషనులను జొపవచ్చును. 4 
br] 
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వి. ఇట్లే “క్రియ ,క్రియాసహితునకుః గలదా 1 (క్రియారహితునకుం గలదా? 
జాతి జాతిసహితునకుం గలదా? త దృహితునకం గలదా? ద్రవ్యశ్వము తత్సహితునికిం 

గలదా ? తద్రహితునికిం గలదా ? సంబంధము సంబంథసహితునకుం గలదా ? తదృహితు 

నకుం గలదా ? అనువాదముల నన్నిటిని నే పరిష్కు_రింవపవచ్చును. “ఇది సరిగా నుండ 

"లేదు. ద్రవ్య త్వాదు లాశ్రయించుటకు నొక విశేష ముండవలయు ననుట యథార్థ మే 

కాని యావిశేషము గుణకరాదిరూపమే. (అనలా గుణా శ్రయమగుపదార్గమునందు గుణ 

రూవముగానే యుండు ననియు, కర్తాశ్ర,యమగు వదార్థమునందు కర్మ రూవము'ే 

యుండు ననియు) యనుటకు సీలు "లేదు. గుణ్యాశ్రయ మగు పదార్థమునందు నగలవిశే 

షము కర్త రూపముగ నుండిన నుండవచ్చును కదా ?” అనియెదవేమొ, వినుము. ఇట్టు 

నియమించుటకు వీ లెట్టు కలుగును ? విశేష మనునది నానారూవములతో నుండు ననుట 

యథార్థ మే మొనను గుణాదులలో నేది పదార్థముల నాశృయింపంబోవుచున్నదో విశే 

షముకూడ తద్రూవముగ. నుండు ననియు గల్పింవవచ్చును కదా! కావున నీవాద 

మంత దృఢము కాదు. వైక్లోకమున నంశమునందు వివరింపబడిన కల్చ్పనావాదమునందు 

కూడ నిబ్లే విషయనిర్భ్ణయమును కావింపవలయును, కల్ప నా శ యమగుపదార్గమునకు 

గూడ నున్న విశేషము కల్పనారూవముగనే యుండవచ్చు నని నిర్దయింపవలయును. 

“ఇది చక్క-నివాదము కాదు. దీనియందు వంచన మాత్రమే వ్రధానముగ 

నున్నది; విషయనిర్ణ యమునకుం జక్కని యనుభవదృష్తాంత మిందుం గానరాలేదు” అని 

యెదవేమొ. యథార్థమే. వాదమున దోష. మేమియు లేదు కాని తక్కినచోట్ట్లవలె 

నిచ్చట ననుభవదృష్టాంతము లేదు. ఈనిషయమును మొట్టమొదటననే నూచించిలిమి. 

“ఊత్తరము కూడ ప్రశ్నమువంటిదే యని నిరూపించితిమి కదా! కావున నీఫూర్వ 

పక్షమే యం క్షము కాదు. (బృవాము నిత్యశుద్ధ మనియు కల్పితములై యాతనియందు 
UU! 

నామరూ పొదు లన్ని యు నున్నవి యనియు 'మొట్ర మొదటనుండియు చెవ్వుచున్నాము; 

ఇట్టుండ గుణ, క్రి యాదులు మ్యాతృము కల్పితము'లె యేల యుండరాదు ? మహావాక్య 

ములచే నూహింపందగియుండుట (మహావాక్యల మ్యత్వము) అను గుణముమ్మాశ మేల 

కల్పితము కారాదు? ఈకారణమువలన _పైవిషయమునం  బూర్వవతుము గావించి 

జాత్యు త్తరముచే నలయుటకం టె “వరమేశ్వరునియందు కల్పితమె సర్వంబును కలదు” 

అని యంగీకరించుట యు క్షముః 

అవ ఇట్టు ఫూర్వవతమును ఖండించి మహావాక్యార్థము నువసంవారిం-చు 
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వో, వికల్పతదభావాభ్యా మసంసృష్టాత్మ వస్తుని, 

వికల్పితత్వలకుత్న సంబంథాద్యా స్తు స్తు కల్పితాః. ర్ల 

. వ్యా. భవ ల్వేవమన్య త్ర, ప్రకృతే కిమాయాతమిత్యత ఆవా..-వికల్చ్పేతి. 

వికల్చ్పతదభావాఖ్యాం వికల్పేన విశకల్చాభఖావేన ఇఛభానంస్ప లప్రొల్తే వస్తునిసంస్పర్శరహిత 

వరమాత్మ వస్తుని వికల్పితత్వసంబం ధాద్యా స్త, వికల్పితత్వం నామ సవికల్పస్య వా 

నిర్వికల్పస్య వేతి ఫూర్వో నేన విషంయాళ్ళతత్వం. లత్యత్వం లతణావృత్తా 

జ్ఞావ్యత్వం. సంబంధః సంయోగాదిరాదిశబ్దేన దృవ్యాదయో గృవ్యాం శే. తుశబ్దో౭.వ 

థారకోే, తత, ద్రవ్యం నామ గుణానామ్మాశ యో దృవ్యం, సమవాయికారణం ద్రవ్య 

మితి వాతార్కి_కైర్లమీతం, కర్మవ్యతిరి క్షత్వే సతి జాలిమాత్రాశ యో గుణః నిత్య మేక 
మేక వృత్తి సామాన్య మితి లవీతా జాతిః. సంయోగవియోగయోరనమవాయికారణ 

జాతీయం కశ్తేతి లత తొ (క్రియాం. వలే సర్వే స్వరూపే కల్పిళతా నీ వేత్యర్థః, 

టీ. విక ల్పతదభావాభ్యాం = వికల్పము, అది లేకుండుట అనువానితో, అసం 

స్ప ఎహ్రాత్యవస్తుని = అనంస్ప ఎష=సంబంధము'లేని, ఆత్మ వస్తుని=పరమాత్తునియందు, విశల్చి 

తత్వ... అద్యాః - వికల్పితత్వ = “మహావాక్యములం సగుణునిం జెద్వనా ? నిర్దుణునిం 

కెప్పునా +” అను మొదలగువిధముల వికల్పింపదగియుండుట, లత్యుత్వ=ఊోహింవందగి 

యుండుట, సంబంధ = నంయోగాదిసంబం ధములు, ఆద్యాఃతు = మొదలగునవియై'తే, 

కల్పితాక = కల్పింపంబడినవి. 

తా, వా _స్తవస్థితిలో పరబ బ్రహూమునందు గుణములును లేను; తవ 

ఛావంబును చేదు. అభాననము కూడ విశేషమే యగుటచే నదియు నికి 

కారునియం దుండుట సంభవింప దని యిదివణుకీ చెప్పియున్నాము 

కదా! కావున నాతనియం దీగుణాదు లన్ని యును తదభావనులతొ ల 

నాడ గల్పింపుబడిన వే, "కావున “మహావాక్యములచే గుణజుతింపందగి 

యుండుట” యనుగుణము కూడ కల్పింపంబడినదియే. బ్ర ట్రగుటచే 

ఆయనను మహావాక్యము లూహించుచున్నవి యనిన నెంతో, 
యూహింస లేవనినను నంతియే, అభావముకూడ నాయనయం దుండదు 

కడా! "కావున నీవిషయమునం బూర్వవతుమును చేయుటయే సంభ 
పింపదు, (అనయా ఆత్త భిన్నములుగ మహావాక్యములు కల వనుటయు 

నవి. ఆత్మ నూహించి చెవ్వు ననుటయు నవి యాత్మ "నె టూహొంపంగల 
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వను ఫూర్వపతుంబును తత్సిద్ధాంతంబును కరాడం బ్రపంచమువ లె కల్పనా 
మూ త్రీ మే యని సరమ తాత్పర్యము,) 

అవ. .ఇట్లు మవాపాక్యవిచారము నువనంవారించి జ్టైన సిద్ధికి నంతరంగసాధనము 

లగు (శ్రృవణాదుల నళ్ళివర్షి ంచుచున్నా (డు: 

నో ఇత్థం వాక్య _స్పవ గ్ధానుసంథానం శ్రావణం భవేత్, 

యుక్తా సంభావి తతాానుసంభానం మననం తు తత్, ర్ి 

తాభ్యాం నిర్విచికి లే చతస స్ధనితేస్య యత్, 

ఏక తానత్వ మేతద్ధి నిదిధ్య్యాసన ముచ్యతే. 54 

వ్యా. నతావతా గ్రృంథసంద శ్ళేణ కిము క్షం భవతీ త్యాకాంకైయాం ఫలిత 

మావా,.ఇళ్థమిలి. ఇళ్ళం జగతో యదుఫాదాన మిత్యాది గ్రృంథజాతొ క్త 
ప్రకారేణ వొశైై స్తత్వ మస్యాదివాక్ష్యై _స్తదర్థానుసం ధానం "తేషాం వాక్యానా 

మర్ధస్య జీవ బ,వాణో రేకత్వల శ జస్యానుసం ధానం శ్ర వణం భవేత్. యుక్వా శబ్ద 

స్ప్వర్శాదయో వేద్యా ఇత్యాదినా వరాపరాత్మ నోరేవం యుక్వ్యా సంథావి తె క లేత్యం 

"లేన గ్రంథనంద నృేణో క్షప్రకాళేణ సంభావితత్వానుసంధానం శు,ఈస్యార్థస్యోవ 
పద్యమానత్వ జ్ఞానం యద _స్టి తత్తు మనన మిత్యుచ్యతే. 

Ce — 0 చు 

ఇదానీం నిదిధ్యాననమాహ..__ తాభ్యామితి. తాభ్యాం శృవణమననాభ్యాం 
నిర్విచికిల్సే నిర్ణతా విచికిత్సా సంశయో యస్తాదసౌ నిర్విచికిత్సః తసి, న్నే విషయే 
స్థాపితస్య ధారణావళశ్చేతనః, * డేశసంబంధ శ్చి శక్రస్య భారణేతి పతంజలినో క్ష్తత్వాద్య 
'దేకతానత్వ మేకాకారవృ త్తి ప్రవావావత్వ మేతన్నిదిధ్యాసనముచ్య లే. హి ప్రసిద్ధం 

చ ~~ గ యోగశాస్త్రై త్ర (పృళ్యయెకతాన తా ఛ్యానమితి. 

ట్, ఇత్థం=ఈవిధముగ, వాక్యెకి=క త్త్వమసి అను మొదలగు మవోావాక్యముల 
త్ర (మహాచాక్యము లన్ని యు మహావాక్యవి'వేకమున వివరింపంబడును.) తల్ ... 

నుసంధానం - తల్. =ఆ వాక్యముల యొక, అర్థ=తాత్సర్యభూ తార్థ మైన జీవ బ్రహ 
క్యమున్కు అనుసంధానం = గృహించుట, ృవణాంజు శ్రవణము (వినిక్ర భవేత్ = 
అగును. యుశ్త్యా=యు క్తలతో, సంభావిశత్వానుసం ఛానం-సం భావితత్వజనిశ్చయ మును 
(జీవుడు. నిశ్చితముగ | బ్రవ్మ'మే యను నిశ్చయమును); అనుసంధానం తు [యత్ = 
వీది కలదో], తల్ =అది; మననం = మనన మనంబడును. (మనన మనంగా విచారణ 
శాభ్యాం=ఈశెండింటి చేతను, నిర్విచికి'క్సే = నిస్సంళ యమైన, అర్థే = విషయమునందు, 

ళో 
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జీవ బ్ర హ్టైక్యమునందు); స్థాపితస్య = నిలుపంబడిన, చేతసః = మనస్సునకు గలుగు, 
వకతానత్వం = వీకాగ గ్రశ్వేము, యత్ = వీది కలదో, ఏతత్ =ఇదియే, నిదిధ్యాసనం= 
నిదిధ్యాసనము (ధ్యానము), అని, ఉచ్యతే హి = చెప్పబడుచున్నది కదా. 

తా, స్పష్టము, 

అవ. ఇట్లు సాధనముల వర్ణ చి యందు నిదిధ్యాసన మే నమాధి యగు నను 
చున్నా (దుః 

న్, థ్యాతృథ్యానే పరిత్యజ్య శకృమాద్ధ్యయిక గోచరమ్, 

నివాతదీసవ చ్చి త్తం సమాధి రభిదీయ'తే. ర్ర్ 
వ్యా. తన్మ్యైవ నిదిధ్యాననన్య వరిపాకదశారూవం సమాధిమావా, “ఆ--ధ్యాళ్ళ 

ధ్యాచే ఇతి. నిదిధ్యాసనే ఆావర్ధ్యాళతా ధ్యానం ధ్యేయం వేతి త్రిశయం భానలే. 

త్ర శ్ర యదా చి శృమభ్యాసవశేన ధ్యాళ్ళథ్యానే ధ్యాతారం ధ్యానం చ క్ర మా త్పరి 

క్యష్య ధ్యయెకగోచర భ్యేయ మేక మేవ గోచరో విషయో యస్య త్ర జ శ్రభావిధం 
భవతి తదా సమాధిరిత్యుచ్య లే. తత (ఈ, దృషాంతః నివాతేతి...వాయురహి శే ప్రదేశే 
వర్తమానో దీపో యథా నిశ్చలో భవతి తే తద్వదిత్యర్థః. 

టీ. శ్ర మాల్ = = క్రమముగ, ఛా? కృ భ్యా'చే ధ్యానము చేయు వాండు, భ్యానము 

ఆను శండింటెసి, దరిక్యజ్య = విడిచి, ఛ్యయెకగో చరమ్ [న త్ =ధ్యానింపంబడుచున్న 

పదార్థమునం దొక్కదానియంచే నిలిచి నివాతదీవవత్ - నివాత = గాలిలేని స్థలమున 
నున్న దీవవల్ =దీవమువశె నున్న, చచి _తృంజధ్యానాయ_త్తమెన చిత్రము, సమాధికి = 
సమాధి యని అభిధీయతే = చెప్పబడును. (వర బ్రవ్యముతో చేకీభవిం చిన చి త్రము 
కేవలము నిర ల మగుటచే ప ప్రకాశరూవమె యుండును. కావున దీవముతోోం బోల్పం 
బడౌశు. 

తా, ఆనిపిధ్యాసనము థానరూవ మగుటచే నందు థార్టనించు 
వాండు థా్యానము 'థానింవంబడునది యను మూండు పదార్థనులు 
కలవు, వా _స్తవస్థితిలో బ్రవానునందు "భేదములు లేను కదా! వక 
స్వరూవమగుదాని ధ్యానించువానికి భేదము కానంబడుట యయు క్స్ 
మని వెలుగం జెన్పనక్కలణ లేదు, అట్లు కనబడుటయు సంభవి ంపదు ; 
భా)ంతివలన సంభనించినను అది యార్థము కానేరదు. ప్రస్తుతము 
జీవు లాత్త నిశ్చయము కలవార లె నన్సు," అనాదినుండియు భేదసంస్కా 
రము దృఢముగ వచ్చుచున్నది. కావున నది వారిని వెంటనే విడు 
వదు, 'ఛాక్టన మభ్యాస మగుకొల;ది చిత్తము థా్యాతృ థ్యాసముల 
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రెండింటిని విడిచి పరమేశ ఏరునియందు మా త్ర మే వశీభవించును. 
ఇదియే సమాధి, 

అవ. “ఇట్లు చిత్తము లీన మగునేని యప్వుడు వృత్తు 'లేవియు నుండవు కదా! 
ఇట్లెన నామనస్సు బ్రవ్యామునే కనుచున్నది యనుటకు మ్మాత్త్మ మెట్లు వీలు కలుగును ? 

వ [రీ జ అదియు ((బృహ్మమును చూచుటయు నంశర్తు ఖవృ తియ్ కదా!” యనిన సమాధానము 
చెప్పు చున్నా (డు: 

న్, వృ_త్తయ స్తు తదానీ మజ్జాతా అ ప్యాతృగోచరాః, 

స్మృరణా దనుమోయంలే వ్యుల్ణితస్య సముత్థితాత్. . 56 
వ్యా, నను సమాథొ వృ త్రీనామనుపలబ్టా 'భ్యేయెకనోచరళ్వమపి నిశ్చేతుం 

న శక్యత ఇ త్యాశంక్య వృ _త్రీసద్భావస్యానుమానగమ్య త్వా సవ మి త్యావహా.---వృ త్త 

య(స్టి పతి. అక గోచరా అత్తా గోచరో విషయో యాసాం తా వృ శ్తయన్తు తదానీం 
సమాధి కాలే౭. జా అపి, వ్యుశ్థితస్య సమా ధేరుత్థితస్య సముద్ధితాదుళ్సన్నా త ఎ 
రణా చేతావంకం కాలం సమాహితో2భూవ మి'ల్యేవం రూ పాదనుమోయం తే యద్య 
తసర్యతే తత్తదనుభూత మితి చ్యా-ప్టే ర్లోకసిద్ధత్వా దిత్యర్థః, 

ట్రీ వృత్తయః తు = మనోవృళ్తు లై తే తదానీం=ఆసమాధిసమయమునందు, 
అజ్ఞాళా ఆపి = (ప్రశన్టితీముగ6 'బెలియంబడని 'వై నను, వ్యుష్థితస్య = అనమాధినుండి 
మేల్కాంచినవానికి, సముత్థితాల్. = పుట్టిన, స్మ రణాత్ = సృతివలన, ఆత్మ 
వోచరా? - అత = సర్వ సాక్షీ కి, గోచరాః = గోచరము లగుచునే యున్న విగా, అను 

మాయం తే=ఊోహింవంబడు చున ని. ఆత్మను గ్రృపొించుచున్నవిగాంగూడ నూహింవంబడు 

చున్నవి యనవచ్చును. (వృత్తులు ఆతను గృహించుచు అక వేత గృహింహబడుచు 

నున్నవి యని తాక్సర్యము). 

తె. సమాధికాలమునందు నెంతకాలము నిలిచినను బృరుషున 

కొకప్పటికి ప్రా రబ్బవశ మున మెలకువ కలుగుచునే యున్నది, అప్పుడు 

వా(డు “నేను సమాధియం దుంటిని అని స్మరించుచున్నాండు. ఈస్ఫృ 
తినిబట్టి చూచిన దీనికి నొక యనుభవ ముండవలయు నని నిస్పంశయ 
ముగ నిర్ణయింపవచ్చును, అట్టు విచారించినచో నాయనుభవమునకు 

స్వరూవ మేమిగా నుండవలయును? ఆత్త తన క థిముఖమై యున్నచి త్త 
మును గృహించుటయే కదా! చి _త్రమభిముఖమగుట యనలా నందుండి 
వృత్తిజనించుటయే యనుట నిరి్భిబాదము. మనస్సు ఏపదార్థమును 
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గి కాంకువలయు ననినను వృత్తి లిరూపముగ దానిపై క్రిం బ్రసరించి "కాని 

చ పాంపదు. ఆవృ_త్తియు పదార్థా" కారమును జెందినది యయ్యే దానిపై 

వ్యాపించును. (ఈవిషయము మున్తుందు సవి_స్థరముగ ప్రకటింప 

బడును, (్రదియే మనస్సు విషయా భిముఖ మయ్యె ననుట క నర్థము, 
కావున సమాధియందును, ప్రక మనస్సునుండ్ బ్రహ హ్య నళ కారవృ త్తి తిష లేంవర 

జనించుచుంను ననియే యూహింపవచ్చును. ఇ ట్లగుటశే “సమాధి 
యందు మనస్సు బ్ర బృహూమును మాత్ర, మె ్యానింపు చున్నది” యనుట 

వలన విరోధ 'మ్పైషయే "లేదు, ఛన్యన మనంగా వపలుమూయణు ధయ 

స్వరూపమును భావిం: మటయీ. కావున “సమాధియందు వృత్తిపరంపర 

(అనేక వృత్తులు) కలదు” అని చపెన్చవలయును. ఛాహ్యూవృత్తులు 

మాత్రము సంస్కా_రవి శే సేషమువలన సుషు_ప్పినుండి మేల్మా_ంచిన 

వానికులెనే సమాధినుండి మేల్కా_ంచినవానికిని కలిగినను సుషు ప్రి 

యందున లెనే సమాధియందును లే వని శెలిసికొనవలయును, మనస్సు 

అంతేర్షుఖ మగుట యుక్క_టి తప్ప తక్కిన విషయమున నందంతేటను 

సుష షు ప్పిసమాధులకు "భేదము లేదు. 

అవ. “ఇదియు యు కము కానేరదు. ఏవృ శ్రీ కలుగవలయు ననినను ప్రయత్న 

ముండవలయును. సమాధథధియం దన్ననో యట్రిపృయతళ్న ములకు నవకాశము లేదు. 

థ్యేయమునకం టె ఫిన్న' మగునది యేదియు లేదు కదా? ఉఊండిననే కాని పృయత్నం 

బును కలుగదు కదా!” యనిన సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, వృ త్తీనా మనువృత్తి స్తు పృయక్నా త్పథమా దపి, 

అద్భృప్రాసకృదభ్యాస ససంస్కా_రసచి వా ద్శ పె వేక్, ర్? 

వ్యా. నను, తదాసీం వృత్తు త్పొాదక ప్రయళ్నా భావా త్క_థం వృరత్వను 

వృ త్తిరిత్యాశంక్య తాత్కాలికవ్రయత్నా భావేఒపి ప్రామిశాబెవ (పృయక్నాదద్భ 

సాది స వాశారీసహితాద్భవలతీ త్యావా:---వృ త్తి త్రీనామితి. ఛ్యేయెకగోచరాణాం వృత్తి 

'సామనువృ త్తిస్తు పృవావారూే పేణానుగతిస్తు ప్రథమా వాదపీ ప్రయత్నాత్సమాధిపూ 

ర్వ 'కాలీనాదపి అదృ్భవ్షమశుక్ల కృష్ణక రాఖ్యో యః పుణ్యవిశేపః కరాశుళ్ల కృష్ణం 

యోగిన స్త్రీవిధమిక రేహెమితి వతంజలినా నూ (తిశత్వాల్ యశ్చాసకృదభ్యాసనం 

సా_ర8 పునఃపునః సమాధ్యభ్యాసేన జనితో భావనాఖ్యః సంస్కాారవిశేష స్తాభ్యాం 

సనాకార్' కారణాభఖ్యాం సవా వ _క్రమావాదృవతి. 
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టీ. వృర్తీనాం = ఆత్ర విషయకము లగునంతరు ఖవృత్తులయొక్క., అనువృత్తి తి 

తు = అనుసరణ మెలే (ఒకచానివెనుక; మళీ యొక్కటి జనించుట మైల? అదృష్ట 

..సచివాలత్. - అదృప్త = అశుక్లకృష్ణ మనంబడు పుణ్య పాపములు కాని కర్త చేతను, 

(ఇట్టికర. యే యోగమును కలిగించు నని యోగశ్యాస్త్రజ్ఞులు చెప్పెదరు ఆసక్ఫోళ్ = 

పలుమాజు, అభ్యాస = యాగాభ్యాసముచేయుటచేత కలిగిన సంస్కా_రభావన 

యనంబడు సంస్కారముతోను (భావనయే వాసన): సచివాల్ =కూడిన, ప్రథమాల్ = 

సమాధికి పూర్వమున నున్న, ప్రయత్నాల్ అపి = ప్రయత్నమువలననై నను; భవేత్ = 

కలుగవచ్చును, 

తా, మటియు చి _త్రమునుండి వృత్తులు జనించుటకు వ్రయత్న 

ముండవలయును, సమాధియం దట్టి ప్రయత్న ముంకుటకు వీలు లేదు. 

'భేదదృష్టి "లెనిపి వ్రయత్న ముండదు? 'భదదృష్టి నేనిది సమాధి కుదు 

రదు. కావున “సమాధి యనంగా నొక్క చిత్తవృ త్తియే యగునేమో?” 

యను సంశయము జనించుటకు నవకాశము కలదు. అయితే ఈసంశయ 

మునకు నాథారము లేదు. థాస్టన మనంగా ఛ్యేయమును పలుమాటబు 

స రించుటయే, "కావున వృత్తే లనేకములుగ నుండి తీరవలయును, 

అప్పటికప్పుడు వ్రయత్నము "లేకపోయినను సమాధియందు నిలుచు 

టకుం బూర ముది కలదు ! త్రిప్పి విడువయిడినచ క్ర ము మణుల 

మణిలం ద్రిన్పంబడకున్నను కొంతకాలమునకు తిరుగోనట్లు మొట్ట 

మొదటి వ ప్రయత్నముచేతనే మనస్సు వృత్తిపషరంపరను కలిగంపవచ్చును. 

మణలియు స ప్రయత్నమునకు సహాయముగ మజీకొన్ని్ని కూడ నున్నవి, 

"మొదటిది వురౌకృతకర, ఇది యెట్టివానినై నను అనంగా పృకృతేజన 

మున మొట్ట మొదటినుండియు నెట్టిప్రవర్త రనతో నున్న వాని గా నను 

బలాత్యారముగ యోగసిద్ధి నొనంగలోలదు. న్తది పుణ్యరూపము 

గాని పొపరూవనుగాని కా దనియు శేవలము యూగసాధనము 

వాత్ర మే యగునుకాని మజి దేనిని కలిగింం దనియు యూగళా స్త 

ఖలు చెప్పెదరు, “కరాశుక్ల కృష్ణం 'యోగిన స్త్రీ విధమితరేపాం” ఆను 

సూత్రముచే యోగశో స్రమున సవిషయ మే వర్టి ంసండి యున్నది. 

రెండవది యభ్యాసము. పలుమాటు సమాధి అభ వ్టైైంచుటవలన 

నావాసన మనస్సునందు దృథమై సమాధి కువక్రమింపంగా నె నదీ. 

'వేగమువళె పరంపరగా వృత్తుల జనింపంజేయును, కావున నాసమయ 
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నున ప్రయత్నము కలుగుటకు: వీలు లే దనునించుక కారణముచే 

“సమాధియందు వృత్తులే లేను” అని కాని “ఉన్నను ఒక్క వృత్తి 

మాత్రమే కలదు” అని శాని చెప్పి థానవడార్థనును భగ్నము 

చేయ సాహసింపయాడదు, 

అవ. ఈసమాధి కల దను విషయమున. (బ్రమాకాముం జూపుచున్నా (దుః 

న్లో యథా దీపో నివాతస్త స్థ ఇక్యాదిభి రనేకథా, 

భగవా నివు మే వాన మక్టనాయ న్యరూపయత్ . £8. 

వ్యా. నన్వయం సమాధికి PI వ్ర నిరూపితో దృష ఇళత్యాశంక్య 

సర్వగురుణా శ్రీ పురుషో త్తమేన నిరూపిత త్వా నెవమిత్యావా. ా యేతి. యథా దీపో 

నివాతస్థో శంసలే సోవమాస్ఫ శేశ్యాదిభిక క్ల కోడె అనేకథా నానాప,కానేణ 
ల 

ఛగవాకా జానె శ్వర్యాదినంవన్నక ఇమమేవ నిర్వికల్పకనమాధి రూ వమర్థనుర్దు నాయ 

శిహ్యాయ న్యరావయ న్నిరూపితవాక్ . 

టి, నివాతస్థః = గాలిలేనిష్ణలమున నున్న; దీవకి = దీవము యథా = ఎట్లో, 

(ఇది యోగికి నుషమానము, ఇత్ఫాదిఖిః = అను మొదలగువాక్యములమే అనేకథా = 

అనేశవీధములుగ్య భగవాక్ = భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునాయ = అర్జునుని 

కొఅక్కు ఇమం=ఈః, అర్థం ఏవ=విషయముణే (సమాధిస స్వరూవముశే, న్యరూవయల్ జ 

నిరూవించెను,. 

తొ ఇట్టి స్వరూవముగల సమాధి యుండుట సంభవింవ దని 

తలంతువేమొ? అది తగదు. సర్వలోకగునువగు శ్రీకృష్ణభగవానులు. 

అర్జునునకు నీవిషయమునే “యథా దీపో నివాతస్టో 'నేంగతే సోవమా 

స్టృతా, యోగినో యతచిత్తస్య యుంజతో యోగ మాతని 
అను మొదలగుశ్లొకములచే నాజవయథ్యాయమునందు _ వివరించి 

యున్నాండు,. 

అవ ఇట్లు స్వప్రమాణముగ సమాధిని వివరించి తదభఖ్యాసమువలన౦ గలుగు ఫల 

మును చెవ్వు చున్నా (డు: 

కో, అనాదా విహ సంసారే సంచితాః కర కోటయ, 

అనేన విలయం యాంతి శుద్ధో ధర్తో వివర్ణతే, 59 
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వ్యా. అస్య సమాభేరవాంతరఫలమాహ.---అనాదావితి, అనాదౌ స్పష్ట్రం. ఇవో. 

సీ కొనంసారే సంచితొః సంపావితా; కర్మ కోటయ;$ కర్మ ణాం పుణ్యాపుణ్యలక్ష 

కానాం కోటయ ఇత్యువలవతీ.౯ం. అపరిమిశాని కరాణీక్య * అనేన సమాధినా 

విలయం యాంతి వినశ్యంతి. కీయం తే చాన్య కర్తాణి కసి 22 క షే పరావలే ఇతి 

శ్రుు లేం జ్ఞానాగ్ని స్సర్వకరాణీతి స సృ "లేళ్చ. శుద్దోః ధర. 8 సవిలాసా విద్యానివర్హ రక్ష 

సాకార సాధ్గనభూతో ధరో 'పవర్ధలే. స్పష్టమ్. 

ట్రీ, ఆనాద'=అనాదియొన, ఇహకకం నంసారే=నంసారమునందు, సంచితా8 = 

సం పాదింపంబడిన, కర్త కోటయక=అపరిమికము లె న పుణ్యా పుణ్య రూపక రల్ఫు, అనేన= ఈ 

సమాధిచేత, విలయం=నాశమును, యాంతీ=పొందుచున్న వి. విశుద్ధక=నిరల మగు (సాకు 

త్మా-రమును కలిగించునట్టి, ధర క=ధర విశేషము (చిత్త క్రశుద్ధి, వివర లేచవృద్ధినొందును. 

"తా, “కీయంచే చాస్య కర్షాణి రసి! కొ దృ స్టే పే. వరావే 

జ్ఞానాగ్ని స్పర్వకర్త్థాణి భస్మ సాత్కురు తె తవా ఆపరాత్సరుని 
గనుఃగొనినమెడల అనాదినుండి యార్జింపంబఎన సర్వకర్మలును హీణిం 

చును. ఓ యస్దునా! జ్ఞాన మను నగ్ని కర్మల నొక్క_తణములో భస్మము 
చేయును. అను మొదలగు శ్ తిన సృృతుల ననుసింది చూచిన నీసమాధి 

వలన సర్భకర లును నశించును; "సాయాత్యారసాథన మగుచి త్త త్తశుద్ధి 

దినదినమునకు నభివృద్ధి నొందును. 

అవ. ఈవిషయమున మవోత్తుల సమ్మతిని చూపుచున్నా (డు: 

న్, ధర్మ మేఘ మిమం స్రావ. స్పమాధిం యోగవి _త్తమాక, 

వర ర్ష ల్యేష యతో, ధరామృతథారా స్ప్సహాస్త 60 

వ్యా. తత్ర, కిం ప్రమాణమిత్యత ఆహా, ాధశే తి, యోగవి త్రమాక అతిశయేన 

యోనళ్ఞా బ్రవాసాకు త్కారవంత ఇతి యావత్. ఇమం నిర్వికల్పసమాధిం ధర్త 

మేఘం ప్రాహుః స్పష్టం. తదుపపాదయతి...వర్ష తీత. యతః కారణా చేస సమాధి 

ర్ధర్గామృత ధారాః ధర్మలక్షణా అమృతధారాః సహ గే శో వర్ష తి కణమేకం క్రతు 

శతస్యాపీతి శ్రు) శు, తేరతో ధర్మ మేఘం ప్రాహురితి, శ్రశ్వేణాన్టయః, 

టీ. వీమః = ఈ నిర్వికల్పసమాధి (సామాన్యనిదిధ్యాసనము సవికల్పసమాధి 
యనియు, నివ్వుడు వరి ౦పంబడినది నిరికల్పసమాధి యనియు తెలిసికొనవలయునుఎ 

ధర్మ ...థారాః = ధర్మ = ధర్మ మనెడు (ఇది చి ర్తీశుద్ధి 'కానోపు నని మున్నే వివరించి 
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యున్నాము. అమృత = అమృతముయొక్క_ ఛారాః = ఛారలన్కు నవా స్త శక=వేన 

చేలుగ, యతః = నకారణమువలన, వర్ష తి వర్షి ంపుచున్న దో (రతః = అకారణము 

నలన్న, యోగవిత్తమాక = యోగ వేత్తలలో నశ్రసరులు, ఇమం=క్క సమాధిం = నిరిష్ట 

కల్పనమాధిని, ధర్మ మేఘుం = భర మును (వర్ని ంచ్చు మేఘ మని, ప్రాహుః = చెప్పిరి. 

ఈ *తణ మేకం శ్ర తుశతస స్య = నిరికల్పసమాధి నొక్కు శణ 

శాల మూచరించువాయ నుము మహాయజ్ఞములు చేసీనవాం డగును 

అను మొదలగు శ్రుతుల నా శ్ యించిన - వై నీద్ధాంకమున శ్రేమియు 

భంగము రాదు, వేదాంతవే త్త లగుమహాత్తులుగూడ నీసమాధి నిఫ్లే 

వర్ణింపుచున్నారు. ధర్మము నపరిమితముగ వర్ష థారలవలె వర్షించునది 

కావున దీనిని ధర మేఘ మనిరి, 

ఆప, ఇట్లు సర్వమును వివరించి సమాధికి; గల ముఖ్య ప్ర యోజనమును ఛెవ్వుచు 

విషయము నుపనంహారించుచున్నా (డు: అటా 

“వ్, అమునా వాసనాజా లే నికే శ్శషం ప్ర వ విలాపి తే, 

సమూలోన్తూలిత వ పుణ్యపాపాఖ్యే కర్న కర సంచయే, 6l 

వాక్య నుప వ్రతిబద్ధం స కా కృరోతూవభానితే, 
కరామలకవ ద్బోధ వమపరోత్షం ప్రసనూయతే, 62 

వ్యా. ఇదానీం సమాశేః వరము ప్రయోజన. మావా,...ఆమునసేతి. అము'నా 

సమాధినా వాసనాజాలే అహంకారమమకారక రృ త్వాద్యభిమాన హేతుభూ శే కాన 
విరుచ్దే సంసారనమూహే నిశ్శేషం యథా భవతి తథా ప్రవిలాపితే వినాళి తే పుణ్య 
పపాళ్యే కర్మసంచయే సమూలోన్తూలి తే మూఅసహితం డా భవతి తథోనూలి తే 
ఊద్ద ద్ధృలే వినాశిత ఇతి యావత్. 

ఫలితమావా:._ వాక్యమితి. వాక్యం త్ర _త్త మస్వ్యాదివాక్యం అ ప్ర తిబద్ధం 

సత్కర్మ వాసనాభ్యాం ప్రతిబంధరహితం సత్ ప్రాక్ పరోతావభాసి తే ఫూర్వం 

పరోతు తయా ప్రకాళిలే తత్తే కరామలకవక్క-రసి తామలక గోచరమివావరోత్ష 
నువరోత శయా తత్త్వావభాసన సమర్థం బోధం క్షనం ప్రసూయ'లే జనయతి. 

టీ. అమునా = = ఈసమాధినేత వాసనాజా లే = శుళాళుభవాసనాసమూపహాము, 
నిశ్ళేవషం = మిగులు లేకుండ, పృవిలాపి తే (నతి = నళింపంజేయంబడినవ్వుడు, పుణ్య 

పా'పాక్యే=పుణ్యపావము లను పేరు గల, కర్ణ సంచయే=కర సమూహము సమూలో 
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నూలి లే-సమూలజేరుతోంగూడ, ఉన్తూలితే [సతి] = పెళ్లగింపంబడినప్పుడు; (కర్మకు 

మూలము వాసనలే యని గృహించునది) చాక్యం = తత్త రమస్యాదిమహా వాక్యము; 

అప్రతిబద్ధం సత్ = కర్త లవేశలాని వాసనలవేకయాని వృతిబంధము లేని బై ప్రాక్ = 

మొట్టమొదట, వరోతూవళ్గాసి లే = వరోతముగ  (సాషనుభవశూన్యముగం బకా 

శించును. తతక8=వీదవం జేయంబడిన (తతేే = తత్వమందు. కరామలకవజ్ =అఅవేత 

నున్న ఉసిరిక పండువలె, అవరోతం = ప ప్రళశ్యతమెన; బోధం = జ్ఞానమును, ప్ర ప్రసూ 

యే = కలిగించును (అపరోతజ్ఞానమును కలిగించు ననుట 

తా, సమాధి దృఢమణ్య నేని అనాదినుండియు మనస్సున నెల 

కొొనియున్న వాసనలునుు వానివలన సంపాదింపంబడియున్న కర్మ లును 

నిశ్శేషముగ నశించును, అప్పుడు పృతిబంభరహిత మై మహావాకగ్ధిజనిత 

జ్ఞానము ప్రకాశించును, మొట్టమొదట వరోత్షరూవమున నుండి పరి 

పాకమును జెందుకొలంది నపరోతముగ మాలటును. మొట్టమొదట 

జీవ బ్రహ్మము ల్క్క-టి యని సామాన్యజ్ఞానము కలుగును; పీనవ "నేనే 

బ్రహ హోము నను వి శపజ్ఞానము కలుగును. 

అవ. ఇప్పుడు బరోాప పరో క్షజ్రానమున ప్రభ వమును వర్ణింపుచున్నా (డు: 
లా 

నో, వరోతుం బ్రహ్మపి జనం శబ్దం ఊోకపూర్వకం, 

బుస్థిపూర్వకృతేం పాషం కృత్స్నం దహతి వహ్ని వత్ , 63 

అపరోవోత్త విజ్ఞానం శాబ్దం. దేశికవూర్షకం, 

సంసారకారణాజ్ఞానతమస గ్గ, పండ ఫెస్కరః, 64 

వ్యా. ఇదానీం దరోజక్ఞానళ్య ఫలమాపహా.----వరోవమితి. చేశికపూరష్టకం 

గురుముఖాల్లబ్దం తత్ర శ్హమస్యాద్యాగమజన్యం వరోత్షం బ్రహ్మావిజ్ఞానం బుద్ధిపూర్వకం 

యథా భవతి “కధా కృతం కృత్స్నం సమస్తం పపం వహ్ని వద్దహాలి. 

అవరో తజ్ఞానఫలమావా:---అపరో కతి. శాబ్దం 'దేశికపఫూర్వకం వ్యాఖ్యాతం 

అవరో తాత త విజ్ఞాన మపరోేకస్యాత నో విజ్ఞానం సంశయవివర్యయరహితం యల్ 

క్టానం తత్చంసార కారణా జ్ఞాన తమస నః సంసారకారణం యదజ్ఞానమ_ప్టి తజేవ తమ స్తస్య 

చండ ర8 మ వ లీనసూర్వ8 చావ్వుతమసళ్నండ ర ఇవాబ్లాన ండభాస్క ధ్యా షై నె సూర్య శి ండభాస్క ఇ జ్జ 

తమసో నివ రక్ష ఇత్యర్థమ్. 

టి. చేకికవూర్వకం = గురుముఖమువలన లభిం చిన ట్రిదియు, శాబ్దం = మహా 

వాక్యసంబంధ మైనదియు నగు, వరోతం=పరిోో క్ష మైన, బ్రమ్మవిజ్ఞునం బ్రహజ్లానము, 
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వహ్నివల్ = అగ్నివలె, కృత్స్నం = సంపూర్ణమైన, బుద్ధిపూర్వకృతంజబుద్ధి పూర్వక 

ముగ జేయంబడిన, “పొపం=పాపమును (ఇది యువలక్షణము, పుణ్యము నని కూడ 

గృహించునది. ముక్తికి గర్మ యంతయు విరుద్ధమే, దవాలి=కాల్చును, బేళికపూర్వకం 

శం, ఆపరో కూత కవిజ్ఞానం = అపరోత, బ్రవ్వజ్ఞానము, సంసార. .,శమసః-సంసార = 

సంసారమునకు) కారణ == కారణయమెన, అజ్ఞానజ అవిద్య యెనిడు, తమసఃజఅంధకార 

మునకు, చండభాస్క్రరః= ప్రచండసూర్యుండు (అజ్ఞానాంధ కారమును ధ్వంసముచేయు 

ననుట), 

తా. అందు పరోకుజ్ఞానము కలిగిన తోడనే బుద్ధి ప్రూర్వకకృత 

పౌవనముకూడ నశించును. 'కక్షి_న వానినింగూర్చి చెప్ప నేల? ఇచ్చట 

పాప మనుటవలన శేవలపాొపనునే (కి మాంస రాదు. సర్వకర్శ ములను 

గ్రహింపవలయును, _ పరోతృుజ్ఞానమువలన _నన్నికర్మములును నశించు 

ననవలయును. కర రలన్నియు 'భేనసాధ్యము అగుటచే నభదమును 

బోధించు జ్ఞానమునకు విసద్ధము'లే కదా! మణియు నసరోతుజ్ఞానమును 

గూర్చి ఇస్పవలనినవియే శ్రేదు, అది తనయుత్ప త్తితోనే మూలావిజ్యాం 
ధథకారము నడంచును; ముక్షిని కరతలామలకము 'గావించును, 

అవ. ఇట్లు తత్త్వార్థమును సంజేవముగ వివరించి ప్రుకరణార్థము నుపసం హరించు 

చున్నాడు! 

న్లో, ఇత్థం తత్త త్త ఏనివెకం నిధాయ విధివ న్య న స్పమాథాయ, 

విగలితసంసృతిబంధః ప్రాప్నోతి పరం "పదం నరో నచిరాత్ , 65 

ఇతి ప్రత్య క్త త్త్వవివేకః 
వ్యా. గృంథాభ్యాసఫలమా వా: ఇశ్లమి తి, నర ఇష్టము క్షేన ప్రకారేణ తత్త్వ 

వివేకం త్త న్ట్స్య (బవ్లా ల్మెకత్వలత ణస్య వివేకం కోశపంచకా ద్వి వేచనం విధాయ 

కృత్వా తస్పిం స్తల్వే విధివచ్చాస్త్రో క్షప్రకారేణ మనః సమాధాయ స్టిరీకృత్య విగళిత 
సంస్ఫతిబంథో౭ప పరోతజ్ఞాచేన నివృ స్థరుసారబంధన్సక వరం ఇదం నిరతిశయానంద 

రూపం మోతం నచిరా దవిలంచేన ప్రాప్నోతి సత్య జ్ఞా నానందలత్షణం బహ్లైన భవ 

తీత్యర్థకి. 

బతి శీ పరమవాంసపరి వ్రాజకా చార్య వర్య శ్రీనుద్భారతీతీర్ణ విద్యారణ్య 

మునివర్యకింక-రేణ రామకృహై ఖ్యవిదుసా విరచితా 

తత్త గవి వేకవ్యా ఖ్యా సమాహ్తా, 

చేదాంకే.? 
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టీ. ఇక్టం = ఈవిధముగ, తత్వవి'వేకం = జీవుని యథార్థస్యరూ పముయొక్క. 
వివేకం=వివేచనము (వంచకోశములకుండి విఫాగించుటను, నిధాయజచేసి, విధివల్ = 

శాస్రో క్షరీతిగా మన8 = మనస్సును సమాధాయ = సమాథానపటిచి (సమాధియందు 
నిలిపి యనుట, విగళిత ,..బంధః - విగళిత = వీడిపోయిన, సంసృతిబంధ? = సంసార 

బంధము కలవాడై, నరక8ి౭మనుష్యుడుు నచిరాత్ = శీఘు0ముగ, వరం వదం = వరమ 

వదమును, ప్రాప్నోతి = పొందును. 

తా వైన వర్ణించిననిధముగ చనేపురుషుడు తత్త్వ్వనిర్ణయమును 
ర్త బం = జాల దం 

గావించి యేకా గృతను స్టీరపటుచుకొనునో యట్టివాండు సంసారబంధ 

విముక్తుం డై శీఘ్రముగ ము_క్లినొందును, 

ఇట్లు వెన్నెలకంటి సుందరరానుశర చే వివరింపబడిన పంచదశియందు 

త ర్త వివేక మను ప్రథమ ప్రకరణము, 



వీ రస్తు 

శ్రీ గణే జీశాయ నమ్మ, 

వెదాంతపంచదళి 

కరణము 

మ/హాభూత వివేక ప్రకరణము 

అవ, పరమేశ్వరునిస్వరూవ మవాజినసగోచర మగుటచే దానిని నిరూపించు 

టకు మహాభూతస్వరాూపనిరూపవణము చళ్ళని యుపాయ మగు నని నిశ్చయించి, వర 

-మేశ్వరుండు. వీనివేశనే యాస్వాదింవంబడి బహువిధ ప్ర వంచరూవముతో.: దోచు 

చున్నాండు కావున వీనిధర ములను జ్ర ల్యేకముగ విభాగం లెచిన నందు నిసాఢమైయున్న 
యాత్మ త్ర _ర్వ్వము ప్ర, పృకాళించు నని నిశ్చయించి మహాభూత స్వరూవముల చానిమూల 

మున సర్వ ప్రపంచస్వరూవ వముల నిపరించువాం లై మొట్టమొదట (ప్రయోజననిరూ పణ 

పూర్వకముగం బృ బ లిజ్ఞ ను గావించుచున్నాండు:లా 

నో స దే దై తం శ్ర శుతం య త్త త్సంచభూతవివేకతః, 

బొద్ధుం శరం ౮ సతో భూతపంచకం వనివిచ్య తే, l 

వ్యాఖ్యానమ్ 

నత్వా శీ శ్రీభారతీ తీర్ధవిద్యారణ్యమునీశ్వ రా, 

వంచభూ రవి చేకస్య వ్యాఖ్యానం కీ క్రియతే మయా. 

వ్యా. 'సదేవ సోమ్యేదమృగ ఆసీజీక మేచాప్వేతీయి మితి శుత్యాజగదుత్స శ్తేః 

పురా యల్ జగ త్కారణం సద్రూవమద్వితీయం బ్రా శ్రు,శం తస్యావాజ్తానన 

గోచర క్వేన స్వతోఒవగంతు మళళ్య త్వా క్రత్కార్య ల్వేన తదుపాధిభూతన్య భూత 
పంచకస్య, వి వేకద్వారా తదవబోధనాయోపోద్దాత ల్వేన భూతపంచకవివేకం ప్రతి 

జాసీలే.--సదచె దె ఏతమిలి. 
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ట్రీ, అజై ఏకం = నీకన్వరూపమెన, యల్ =వీ, సల్ = సృద్రూవబ్రహ్మము, 

(శుతం=వేదమునందు వర్ణింపబడెనో, కల్ =అది, పంచభూతవి వేకత$-పంచభూత = 

పంచభూతములను (అనలా వానిధర్మ ములను, వివేకత ౩=విభాగించుటవలన, బోద్ధుం = 

తెలిసికొనుటకు, శక §ం = శక్యమగును. తతః = ఆకారణమువలన, భూతవంచకం = 

ఈవంచభూతములును, ప్రవివిచ్య'తే = విభాగించి వర్ణి ంవబడును. 

తా పర మెళ్వరుండు మొట్టమొదట ఆకాశముగాను, పివప 
వాయువు గాను అట్లు ఖా ంతిచే వంచభూతములుగ తత్కార్య మగుసర్వు 

ప్రవ వ,వంచముగ నవిద్యాప్ర ప తివింబముబచే (జీవులచం జూడంబడె నని 

మున్నే వివరించియున్నాము కదా! ఇ ట్లగుటచే జీను లా బ్రహామునందు 
(స్వస్వరూపనునంటబే యని గ గ్రహింపనలయును.) ఆకాశాదిధర ముల 

నెల్ల నారోపించుచున్నా రు, త్రాటిని సర్పముగం జూచినవ్వుడు సర్పథర్త 

నుల ద్రాటియం చారోకించిన ట్లబ్రహృమునందును ఖా )ంతినిద్ధములగు 

నాకాగా చులధర్త ముల నారోవిం చురున్నా రు. ఇట్టి యారోపషమువలన 

వచ్చుస్వయాపంబును ఆరొవితధర్శ ంబులును (ఆరోపములయందు ఎవ్పటి 

కిని ధర్శ్వములునూ త్ర మే యారోపి ౦వయిడును. కాని భరి యగువదార్థము 

కాదు,  త్రాజయంద భా)ంతివలన సర్పథర్శ ములుమాత్ర మే చూడం 
బడును కాని సర్పము దానివై నిలువదు) కలనీపోవ్రటచే “వీనిలో 
నేది నస్తుసురావము? ఏవి 'యారోపితధర ములు?” అని విభాగించు 

టకు నలవి కాకున్నది. విభాగింవకున్న స్వస్వయాపజ్ఞానను కలుగదు 

కదా! కావున నావోవితము లగు నాళాశాదులధర, ముల వివరించి 

చూవీనచో నవ్వుడు సులభముగ దన్ని రాకరణమువలన స్వస్వరూపను 

కేటవడును. మణీయు తమోవమయ వశృతితోం గూడిన పరమేశ్వర 
సృతిబింబమే పృవంచరూవపముతో 6 బరిణామించె నని కూడం జెప్పి లిమి. 

అందానుప్ప, కృతికే పరిణామ మనియు,పరమేశ్ళరునిపక్షమున నడి వివ 
చ్తమే (సరూపమునకు హాని లేకయే పదాన్థాంతరముగం దోంచుట, 

తౌడు, తన స్వరూపమును పోంగొట్టుకొనకయే సర్పస్వరూపముతో 
తోంచుచున్నది యనుట దీనికి దృష్టాంతము. )అనియుం జెప్పితిమి. కావున 
ధర్మమును విభాగించి యాకాశమును వ్రకృతిమాత్రముగ నిర్ణయించిన 
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అధిభ్టైనరూప మగుబ్రహాము శేటించును. అప్పుడు ఛ్యాంతిసిద్ధమయినది 

యగుటచే నాశాశము కూడ చేనిది యగును. “స దేవ సః 'మ్యేద 

మగ, ఆనీ చేక మే వాద్వితీయమ్= _రీగోంతుండా ! ఈవ వ్రపంచ మంతయు 

సృష్టికి బూార కాలమున నేక స్వరూప మగు బ్రహముగ మాత్రమే 

యుండెను” అను మొదలగు శ్రుతులచేం ెప్ప(పోడినే విషయ ము "స్పష్ట 

మగును, కార్యమును బాగుగ "వేముర్శించినం గారణస్వరూవమును నిర 

వాదముగ _కెలిసికొనవచ్చును, మట్టికుండ గా నూటినవివపంగూడ 

కుండకు సంబంధించిన యాశకారాదివేప ధర్మములు బుద్దిచే విభాగించి 

నచో మృత్తి త్సికాస్వరూవము "తేటపడునుకబా ! కావునీ సులభముగ 

ద త్త ష్షజ్ఞనమును కలిగించుట. ఈ వ వ్ర కరణనున పంచభూతముల వివు 

ర్చించుచున్నాను, 

అవ, ఇట్లు ప్రయోజనమును వర్ణించి భూతగుణముల సంమేవముగ వివరించుచు 

ప్రకరణము చారంఖించుచున్నా డు: 

న్లో, శబ్బస్సర్నా రాపరసౌ గంథో భూతగుణా అమే, 

ఏకదిగ్గి త్రి చతుణు పంచగుణా వ్యోమాదిషు కృ క మూత్ , 9 ml 

వ్యా. త్ర శతొవదాకాశాదీనాం వంచానాం భూతానాం గుణతో భేదజ్ఞావ 

నాయ తద్దుణానావా.శ'బైలి. “నచ్వేలే గుణాః కిం సర్వేషాముత ఏ కని న్యైకైక 

గణ ఇతి వివర్శ్మయన్నోభయథాప్; కింతు ప్రకారాంతరమ స్ట్ ఇత్యభి ప్రాయీ 

కాహా.---ఏవశేతి, 

ట్రీ, శబ్బస్సర్మా = శబ్ద్బస్పర్శములును; రూవరసొ = రూవరనములును, గంధక = 

గంధంబును, ఇమే=ఇవ్కి భూతగుణాక=భూకములయందు కలగుణములు, వ్యోమాదిమ= 

ఆకాశాదులయందు, కమాల్ = వరుసగా, నీకద్వి తి చతుకిపంచగుణాః = ఒకటి కెండు 

మూడు నాలుగు అయిదు గుణములు; ఉండును, 

తా, శబ్బస్పర్శరూపరస గంధము లైదును భూతస్వభ న వనములు, 

వందు శబ్ద మాశాళమునకును, శబ్బస్పర్శన ములు వాయువునకున్సు శొబ్ద 

స్పర్శరూపను లగ్ని కీని కబ్బస్పర్శరూపరసములు జలమునకును శబ్దస్పర్శ 

రరూపరసగంధములు పృథినికిని గలవు. ఇవి యన్నియు ననుభవములో నే 

యున్నవి, 
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అవ. అయనుభవమును వివరింపుచున్నాండు:-- 

న్లో, వపతిధ్వని ర్వియచ్చ్భబ్దో వాయా; వీసీ త్రి శబ్లనమ్, 

అసస్టాకీకస్పరో వహ్మ్నా భుగుభుగుధ్యనిః 8 
ఉప్పస్ప ఎర్మః వ్రభా రూపం జలే బులుబులుభ(నిః, 

శ్రీతస్స ఎర క రరావం రసో మాధుర్య మోరితమ్, 4 

భూమౌ కడక డాళబ్దః కాఠిన్యం స్పర్శ ఇప్యు తే, 

నీలాదికం చిత్ర, రూపం మధు రామాదికో రసః, ర్ 

సురభీతరగంగ్లా ద్య గుణా స్పమ్యు గి వెచిత్కొ, 

వ్యా. తదేవ ప్రకారాంశరం విశదయతి..__,ప పృతిధ్యనిరితి. ఆకాశే తావచ్చబ్జ 
నీవ గుణః స చ ప్రతిధ్వనిరూపా. చాయా కబ్బస్సర్మా. తత్ర చాయుశబ్దమనుకారేణ 
దర్శయతి. నీకీ త్ర శబ్దనమితి. వీవము _క్తర త్రానుకరణశబ్దనం ర్య ద్రప్రవ్యం- “తస్య స్పర్శ 

మాహా .-అనుహైశీకసంస్పర్శ ఇతి. నవక కకపష్షహసాతరి శ్ర త యో గుణాః. తే 
చ క్ర, మేణాభిధీయం లే. వవశ్నా భుగుభుగుధ్వనిః 8 

ఉప్ప న్పర్శః ప్రభా రూవమితి జలే శబ్రాదయో రసాంతాళ్ళ ఏ తాష్టరో గుణాస్తా 

నావా, జలే బులుబులుధ్వనిః. శీత స్పర్శ శుళ్లం రూవం రసో మాధుర్యమితి. 4. 
భూమా శబ్దాదిగంభాంతాః పంచగుణాసానుదావారతి... భూమా కడక'డాళబ్ద 

ఇత్యాదినా సురఖితరగం భే ద్వావిత్యం లేన. స్ 

ఉక్తమర్ధముపసంవారతి. గుణా ఇతి. ' 
ట్ర ప్రతిథ్వనిః = ప్రతిధ్వని, ఏియచ్చష్ట! - వియల్ = అకాశభూతమునందుం 

గల, శబ్బఃజశబ్దము) వాయా=వాయుభూతమునందు, బీసీ ఇతి=బీసీ అనునట్టి (ఇది యను 

కరణము, శబ్లనం = శబ్దము కలదు. (ఇది గాలి వీచునవ్వుడు కలుగు ధ్వని) అనుప్ప, .. 
సంస్పర్శః-అనుప్ష = వేండికానట్రియు, ఆశీత=చల్లన గానట్రియు, సంస్పర్శఃజస్పర్శ్మయుం 
గలదు. వసూ =అగ్ని యందు, భుగుభుగుధ్వనిః = భుగుభుగు అనుచన్వుడు కలదు. (ఇది 

మండునప్పుడు కలుగుధ్వనికి ననుకరణము. ఉష్ష ప్యస్స ఏర్శః = వేండియగుస్పర్శ కలదు. 
_ప్రభౌజఆయన్నికిం గలకాంతియే, రూపం = రూప మగును, జలే=నీటియందు, బులు 
బులుధ్వనిః = బులంబులుధ్వని కలదు. (ఇదియు నీరు పొటునప్వుడు కలుగుధ్వనికి నను 
కరణము. శీతస్స ర్శః = చల్ల నిస్పర్శ కలదు. శుక్టరూపం = 'తెల్లనివర్దము కలదు. 
మాధుర్యం=తీసియే, రస8=రసన మని, ఈరిఠం=వెవ్చంబడెను, భూవకొో ౫ భూమియందు, 
కడకణా శబ్దః = కడకడ యనుశబ్దము కలదు (ఇది కఠిన పదార్థముల సంయోగాదులవలనం 
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గలుగు ధని! ననుకరణమ్సు, స్పర్శజ=స్పర్శము, కాఠిన్యం=కరిన త్వ మే యని, ఇవ్యు లేఐ 

ఆంగీకరింపబడు చున్న ది, సీలాదికం = నలుపుమొదలగు, చితృరూపంజవిచి త్ వర్ధ ములు 

కలవు, మభ్గురామ్హ్లూదికాః=రీపీ పులుపు మొదలగు, రస$=సర్వరనములు కలవు. సురఫీతర 

గంభా - సురఖిజసువాసను ఇతర = దానికంటె ఖిన్నయమెనదుర్వాసన యను; గంధా = 

గంధములు (వాసనలంు చ్యా=రెండును గలపు, (ఇతిజఈవిధముగ,] గుణాజభూతగుణ 

ములు) సమ్యక్ =బాగుగ, వివేచితాః = వివేచన చేయంబడినవి. 

త. ఆకాశమునందుం గల శబ్దము మన కనుభవములో ' నున్న 

ప్రతిధ్యనియే; స్తెది వాయుధ్వని కాదు, వాయ్యాదిభూతములకు 

చాంచల్యను కలిగినపుడు మా శ్ మే ధ్వని కలుగును, ఇట్టిచాంచల్యము 

"లేనికాలమునం గూడం బ్రతిధ్వని కలదు. కావున నది యా కాశధ్యనియే 

యనవలయును,. ఆకాశ మనలా సర్షభూతములకు నాథారమగునటి 

బయలు, పృ్కతిధ్షని యచ్చటనే కలుగుచున్నది. “ఇన్నైన నావరణ మేల ? 

నిరావరణ మగుస్థలమునం బ్రతిథ్వని కలుగుట "లేదు, కావున గాలియే 

మన థ(నిని కొనిపోయి యావరణనునకుం దగిల్సి మణలి వచ్చుచుండు 

ననియు, ధ్వనిశేషము మజలం చెచ్చుననియు నిదియే ప్రతిధ్వని యనియు 
చెప్పవలయును” అని కొందటజు చెప్పుచున్నారు ఇది యుక్తము కాదు. 

శబ్లము వాయువశమున సంచరించు ననుట నిక్చయమె యైనను అది 

మన కంఠమునుండి వచ్చుధ్గనియే యనుట సంభనింపదు. ఒక స్థలమున 

జనించినశబ్దము అస్లే శ్ర వణమువటజుకు రా దనియు, నాశ బ్బమునుండి 

యొక శబ్దభార జనించు ననియు సిద్ధాంతము. కావున ఒక ధ్వనివలన 

కలిగిన రెండవధ్యని వ్రతిధ్వని యనంబడును. ఇది వాయుధ్న్వని కాదని 

యిదివజశకే నిరూపించిలిమి; ఇతర భూతశళబ్దము గూడం గానేర దని 

వెప్పితిమి. కావున నది యాకాళశబ్దమే ఇట్టిదియే మై వాయునవుచే 
సంచరింపంజేయంబడును గాని యది. ప్ర త్యెకశబ్దము కాదు. మజీయు 

వతిధ్వనికి నావరణ ముండవలయు నని నియమము కూడ "లేదు, 

వైన వర్ణించినవిధముగం జూచిన నొకనితో మజియొక్కంయ మాట 

లాడునప్పుడు కూడ వినువానికి వినవచ్చునది వ్రతిధ్వనియే కదా? 

కావున నా ప్రతిధ్వని యాశకాశమునండే జనించుచున్నదడి యనుట 
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నిరి్భ వాదము, ఒక శబ్బ్దనునుండి మజీయొక శబ్దము జనించునను వతుంబును 

నిర్వివాదమే. అట్లు కాకున్న నొక స్థలమున గలిగినధ్వని దూరమున 

నున్న వారికి బహుకాలమునకు నల్పసరిమాణనుతో వనినవచ్చుటకుం 
గారణ మేమి? మిగుల దూరమున నున్న వారలకు బొత్తుగనే వినరా 

కుండుటకుంగారణ మేమి? ఒక శ బ్రమునుండి స్ట్ బపరంపరలు జనించుచున్న 

వనిన నవి యొకదానికంకు నొకటి యల్పపరిమాణము కలని యగుచు 

నుండును గావున నివి యన్నియు సంభవింపవచ్చును. కారణమునకం పె 
కార్య మల్పముగ నుంకు ననుట నిష్వవాదము, కావున నెట్లు చాచి 

నను ప్రతిధ్వని యాకాళశబ్ద మనుటలో సంశయము లేదు, ది 

యొక్క_టియె యాకాశ గుణము, 

వి. వాయువునందు శబ్దస్పర్శములు కలవు. అందు గాలి వీచునవ్వుడు 'చాంచల్య 

మున గలుగు ధ్వనిమే శబ్దము; వాయువు పరమాణుంరూప మనియు, వానిసమర్ధ మువలన 

'నాధ్టని యాకాశమునందే కలుగుచున్నది యనియు గొందజు చెప్పుదురు. ఇది 

యు _క్రముకాదు. వరమాణుస్వరూవ మాకాశమువంటిదని యావాదులచే నం గీకరింపంబడి 

యుండుటచే వానికి సంమర్భము కలుగు ననుటయేీ మొదల సరివడదు; కలిగినను అప్పూడు 

కలంగంధ్వని సంమర్షధ్వనియే యగును గాని ప్రతిధ్వని కాకుండుటచే నాకాశధ్వని కానే 

రదు. ప్రతిధ్వని వాయ్యాాదు లున్నను అనయా సేవించుచున్నను చలింపకున్నను కలుగు 

చున్నది. (ప్రస్తుత ధని మాత్ర, మట్టు కలుగుట లేదు. నియతముగ వాయుణాంచల్య 

మున్న ప్పుడు మాత్రమే కలుగు చున్న ది. కావున సీశబ్బము వాయుశబ్ద మే ! ఇట్లే దీనికి 

గలస్పర్శ ముపష్తంబును శీతంబును కా దని తెలిసకొనవలయును, ఇది వెచ్చనిగాలి, 

చల్లనిగాలి యనువ్యవహారములు తేజో జలసంబంధముచే కలుగుచున్నవి యని గృహించు 

నది. మేళుజలముమోందినుండిగాని నదీ తటాకాదులమోందినుండిగాని వచ్చుగాలి జల 

సంస్పర్శగలది యగుటచే చల్లనిగాలి యని చెప్పబడుచున్నది. కాలినకొండల-పెనుండి 

గాని యితరము లగు నష్ట పదార్థముల్లమాందినుండిగాని వచ్చుగాలి వేండిగాలి యనంబడు 

చున్నది. ఈ యనుభవమువలన నీలెండుస్పర్శములును గాలికి లే వని తోంచుచున్న ది. 
కావున ఏ శేష, మెద్దియు లేని సామాన్యస్పర్శమే వాయుస్పర్శ మని నిర్దయింవవలసి 

వచ్చుచున్న ది. 

అగ్నియందు శబ్దస్సర్శరూపములు కలవు. అగ్ని మండునవ్వుడు కలుగు భుగు 
భుగు ధ్వనియే దానిశబ్దము. ఇదియు నాకాశశబ్దమునకంటే. భిన్నమే యని చాయం 
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నీరాపణమునందు నిరూపించినయు కుల ననుసరించి నిర్ణ యించుకొన వలయును, దీనికి 

ఉష్ట్రస్పర్శము కల దనుట యనుభవసిద్ధము. మ౭ీయు దానికి (ప్రకాశమే రూపము, ఇది 

(కేషేతరూప మనియు నందును అభాస్వరశ్వేతరూవ మనియు గొందజు చెప్పుదురు) 

ఇది యు _క్షయు కాదు. అగ్నికింగల కాఎతి సామాన న్రకాంతియే కాని యంబేరూవంబుకు 

స్పష్టము కాదు. మణియు విమర్శించిన నది సర్వవర్షములకు నాధార మని తేలుచు 

న్నది. దీనికి నింద్బచావమే దృహ్తాంతము, అగ్నియందుం గలరూవ మెద్దియో సూర్యుని 

యందు కలదియు నదియే, మేఘుజలంబున సూర్యకాంతి ప్రతిబింబించినవ్వుడు ప్రతి 
(WU 

బించానుసారనుగం గలుగు కాంగతిసమూహామే ఇందృధశున్సు. ఈవిషయ మ'నేకజ్ధల 

ములయందు వర్ణింపబడి యున్నది. దీనిని బట్రిచూచిన సూర్య కాంతియందు సర్వ 

వర్ణములును కల వని తెలియుచున్నది. సూర్య కాంతియు నగ్ని కాంతియు నొక్క-టియే 

యని నిరూపించితిమి. కావున నీరూవము లన్నియు నగ్నియందు కల వన వలయును, 

కావున నగ్ని యందలి రూవము సామాన్యరూపమే కాని యందు విశేషము లేవియు లే 

వనియే శెచ్పవలయుకు, ఆరూపముళు తెల్లనిది యని కాని యెజ్ఞనిది యని కాని చెవ్చ( 

గూడదు. “యదగ్నే రోహిళం రూవం లేజనస్త ద్రూవంొజో = అగ్ని 8 గల యొజ్ఞనిరూప 

మేది కలదో అది శేజన్సువకు: గలరూసనము” అను శుతియు పెనంజూవంబడిన మతము 

నకు విరుద్దముగ నున్నది. వారు "లేజస్సునకం గల రూవము శేల్లనిది యనిర్కి ఇది యెజ్లి 

నిదియనుచున్నది కదా! “ఇట్లైన మాసిద్ధాతమునకుంహూడ విరుద్ధమే కదా!” యనియెద 
యా 

'వేమొ యట్లుకాదు. రూవము సామాన్య మైన దానిని లోకానుసారముగ నేవిశేష 

ముతోక్షైనం జెప్పవచ్చును కాని తెల్బనిదైన యొట్లని దని చెవ్వుటకు వీలులేదు కదా! 

"కావున నగ్నికిం గలరూవము నిర్వివాదముగ సామాన్యరూవ మే. 

జలమునందు శబ్దన్పర్శరూవరసములం కలవు. అందు జలచాంచల్యమువలనం 

కలుగు గుడుగుడుధ్వని జలధ్వని. స్పర్శము నీతస్పర్శము. రూపము తెలుపు. *యమునా 

నది జలము నల్లన్తై యున్నదికదా!” అనియెదవేమొ? వినుము. అది సనీలవర్హము కల 

భూూసంబంధమువలనం గాని పదాన్థాంతరనంబం ధమువలనంగాని యట్లున్నది యనవల 

యును. అజలమును పెకి నెగుజివై చినం 'జెల్లగా నుండుటయీ ఇందుకు దృష్రైంతము. 

ఆయినను ఆతెల్పు డా ఏలమెనది కాదని కొందబు చెప్పెదరు. (పృకాశా పృకాశములు 

పదార్థ సంబంధము ననుసరించునవి యగుటచే నిట్లు చెప్పుట యనుచితము. వీవర్ణము 

కలపదార్థ మైనను ఆవర్షమువే ననేకవర్యాయములు వూయంబజెశేని యవ్వ డధిక 

కాంతిగలది యగుచున్నది యశుట మనకుం (బృల్యత మైయున్నది కావున నిరుపాధిక 

మగుటనే శాశ్వేతవర్ధ ము కనుపింవక పోవచ్చునుగాని యింతేమా,త మున నదియే దానికి 
ల్ 



106 -వీదాంతపంచదళి, ద్వితీయ ప్రకరణము శ్రీ 
స్వభావమనుట యు క్తము కానేరదు. ఇశ దీనిరసము సామాన్యరసమే. మాధుర్య మనుట 

యనుభవమును బట్టి మ్మాఠ, మే ఇెప్పంబడెను, వె శేషికసిద్ధాంతముకూడ నిట్రిదియే. అయి 

నను నది యన్యసంబంధమువలన వచ్చినదియే "కాని స్వాభావికము కా దని తెలిసికొన 

వలయును. లవణాదిరసము లెట్టు భూసంబంధమువలన( గలిగినవియో యాట్లే మాధుర్యము 

కూడ వాతాది సంబంధమువలనం గలిగినది. “జలమునందు రస మేదియు న్పష్తముగం 

గాన రా కున్నను కరకకాయ మొదలగువానిని భక్షీంచినపిదవ దానిని రుచిచూ-చచినచో 

మధురరసము (ప్రకట మగును. దానివలన జలమునందు కలరనము మాధుర్య మే యనవల 

యును” అని వె శేషికులు చెవు చున్నారు. కొని యిది యు _క్షముకాదు. ఉఊపొధిపలన 

గలుగునది యేడియు సభావము కానేరదు. “జిహ్యాకు నాజలమునందలి రసమును 

గ్రహించు సామర్థ్యము తస్మియుండును. కరకకాయ "మొదలగుపదార్థములం దాని నభి 

వృద్ధి చేయును ' అని వారు చెప్పెదరుగాని యదియు ననుభవవిరుద్ధ మే. కరక'కౌొయవలన? 

నలిగిన ఒగరు అనంగా దానిలోని నున్ననియనుములు ఎంతపజకు నాలుకపై నుండునో 

అంతవజుకు మాత్రమే జలము మధురముగా: దోంచును, ఆది జిహ్వాసామర్థ్యము నీ 

వృద్ది చేసీయుండుచేని పీదపంగూడ నాజల మళ్లే తోంచవలయుకు కదా. ఇట్లు లేదు; 

ఈకారణమువలన జలమునందలి రసమునకు విశేషములు లేవు. అయినను సామాన్య్యాను 

భవము ననుసరించి గ్రంథక _ర్ధచే మధురరసమే యని ఇెప్పంబడెకు, 

భూమియందు శద్దాదిగుణము ల్రైదు కలవు. ఆ కారముగల పదార్థము లాండొం 

టిని తగులుటవలన కలుగు కటకట యనుశబ్దము -పృథ్వీశబ్దము. భూలోకమునందలి వదా 

రము లన్నియు పృథ్వమయవదార్థము లే యిని 'తెలిసికొనవలయును, భూమియందు కఠిన 

స్పర్శముకల దనుట యొల్లరు చెణీం గినదియే. పాక భేదమువలన మృదుస్పర్శము నిందు 

కలదు. కాయలు మొదలగునవి పరిపక్ష్ణమును జెందునవ్వుడు మెత్తన యగుటయే 

యిందుకు దృష్టాంతము, మజియు నిందు శుక్లరక్షపీతాది సర్వవర్శ ములును కలవు. 

సర్వపదా ర్థములును వృథ్వమయము లగుటచే నందలి వివిధరసములును వృథ్వీరసము లే. 

“భూమికి నల్బనిరాపము కలదు” అని ఛాందోగోోవనిషత్తునందు చెప్పంబడినవిషయము 

అత్యంత తమోగుణప్ర,ధానభూకతమగు నను నుద్దేశముచేతం జెప్పంబడినది యని తెలిసి 

కొనవలయును, ఇదియును కాక నిందు గంధగుణ మొక్క_టి సర్వాధికమై యున్నది. 

ఇది సుగంధదుర్హ ంఢధ రూవ మని గృంథక ర్త చెప్పియున్నాండు. సామా న్య్యానుభవము 

ననుసరించి మ్యాకృమే ఇట్లు చెప్పయిడె నని గృహించునది. విచారించిన యెడల గంధము 

సామాన్యగంధ మే. దానికినుపొధుల ననుసరించిమా శ్ మే యా భేదములు కలుగుచున్నవి 

యని తేటవడును. మంచివాసన యున్న పదార్థమునుండియే యది మురిగిపోయినప్పుడు 

వ. 
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చెడ్డవాసన వచ్చుటయే యిందుకు దృష్టైంతము. నువాసనయే దానికి స్వభావ మైనచో 

చెప్పటికి నట్టు చెడ్డవానన రాంగాడదు కదా! కావున వృథ్వీ గంధము సామాన్య 

గంధమే. ఇంత యేల? సామాన్యము లగు శబ్బస్పర్శరూవరసగంధము లే కృమముగ 

తక్కి_న' భూతవిశేషగుణములతో నొకొ_క్క_భూతమున నుండును. విశిష్టం శుద్ధం 
నాతిరిచ్య తే=విశేషయు క్ష మగుపదార్థము శుద్ధమునకంటె భెన్నము కాదు అను 
న్యాయము ననుసరించి చూచిన నికర భూతములయందలి శబ్దము లాకాశశబ్దమునకం టె 

భిన్న ములు కావు. స్పర్శ్మములు వాయుస్పర్శకం టె ఖన్నములు కావు. రూపము లగ్ని 

రరూవమునకం టెను రసములు జలరసమునకం టెను భిన్న నులుకావు. ఇదియే వరమని సిద్ధాంత 

మైనను, సామాన్యుల యనుభవము నాశ్ళ యించి యిట్లు గుణవి వేచనము చేయబడే నని 

తెలిసికొొనవలయును. 

అవ, జ్జ నేం ద్రియములను స్థానస్వరూపస్వ భావములతో గూడ వివరింపు 

చున్నాడు; 

న్ శతం త్గక్చతుపీ. జిహ్వా ఫఘాణ౦ చేంద్రియపంచకమ్.. 6 

కర్ణాదిగోళ కస్టం త చ్చభ్ధాది గ్రావహాకం క్ర, క మాత్, 

సౌమ్యా లః శ్కార్యానుమేయం తతా యా ఛావే దృహిర్ముఖమ. 7 

కదాచి ల్పెహి తే కచ్లే రై శ్రూయతే శబ్ద ఆంతరః, 

ప్రాణవాయా జాఠ న్న జలసా చేన్న భయే. 8 

వ్యజ్యంలే హోర్టంతరా స్ప ఎరా పాలనే చాంతరం తమః, 

ఉద్దా శే రసగంభా చే త్వమాణా మాంతరగ హః, 9 

వ్యా, ఏవంగుణతో భేదమఖిధాయ కార్యతో భేదజ్ఞాపనాయ త త్కార్యాణి 

జ్ఞానేంద్రియాణి తావదాహ-. క్రో త్రమితి. తేషాం స్థానాని వ్యాపారాంళ్చ దర్శ 
యతి, --కర్షాదీతి. ఇంది ద్రియసద్భా వే కిం (ప్రమాణ మి త్యాకాంతూయాం 'కార్యలింగ 

కానుమాన 'మిళ్యావా. సొ క్యాదితి. తచ్చ రూపోవలబ్టిః కరణజన్నా, క శీయాత్వా 

చ్చిది క్రియావదిత్నాది ద్రషవ్యం. సౌ ష్ష్యాదవం చీకృళే పు చభూతశార్యత్వేన దుర్ణ 

త్య శ్వాదిక్యర్థః. వితేషర స్వభావమాహ.---ప్రాయ ఇతి. “వరాంచి ఖాని వ్యతృణ 
తృ్వ్వయంభూ రితి శు తేరిత్యర్థః. 7 

పాయళ్ళబ్దేన సూచితం క్వ చిత్క_రణాగామాంళర విషయ గా, హకత్వం దర్శ 

యతి.._కదాచిదితి. ద్వాభ్యాం. కదాచిక్కర్ణన్య పీధానే కృతే సతి ,పాణవాయా 
1 

జారరాగ్న చ నిద్యమాన ' అంతర; శబ్దః శ్రూయతే, 8. 
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జలపాచే౭.న్న భత ణే చాంతరస్పర్శా అభివ్యజ్యం లే అఖివ్యకా భవంతీ, 

చేశ్రనిమాలనే కృశే, ఆంతరం తమ ఉవలభ్యం'తే ఊద్రానే. జాతే రనగంగొ దా 

గృహ్యేశే. ఇత్యశేన ప్రకాశేణామాణామాంతరగ్శవాః, అఆతాూణామితి కర్తరి షష్టీ, 

ఆంశరన్య విషయస్య గవ గ్రవాణామింద్రియక _ర్భకకరాంతరవిషయ గ్రవాణం 

భవతీత్యర్థః. 9. 

టీ, శరం = వేపి, క్వక్చతు షీజఐత్వ గిర దియము చే తృము, జిహాషా=నాలుక, 

ఘా)ణంచజనాసికయు నని, ఇంద్రియపంచకం=పం చేం ద్రియములు కలవు. తేల్ = ఆ 

యిం, ద్రియములం. (వంచక మని యేకవచన ముండుటచే్వే తత్ అని యేకవచనము 

ప్రయోగింపయ డెను) కర్షాదిగోళకస్థం-క ర్లాదిజచెవి మొదలగు: సోళక=గోళములయందు 

(శెవి చర్మము కన్ను నాలుక ముక్కు_ అనువానియందు); స్థం=జొండి, (కమాల్ =వరు 

సగా శబ్దాది గ్రావాకం=శ బ్లౌదులను గృహించుచున్నది. తల్, సౌశ్య్యూత్ =అతి సూక్ష్మ 

ముగుటవలన, కార్యానుమేయం - కార్య = శబ్దమును గ్రహించుట "మొదలగు కార్య 

ములవలన, అనుమేయం = టఊోహింపందగినది యు యున్నది (కంటికిం గానరా 

వనుట). ప్రాయః = సామాన్యముగ్క బహిర్తు ఖం = వెలువలిభాగమున శే, భా"వేల్ = 

పరుగులిడుచున్నవి (ఈవీకవచనముల  కన్నిటికిని “ఇం ది యవంచకం” అను 

శేకవశనశబ్దమే మూలము.) కదాచిత్ = ఒకానొకప్పుడు, కర్టే=చెని, పిపితే సతి = 

మూయంబడుచుండయా, స్రాణవాయాజప్రాణవాయువునందును, జాఠరాగ్నో = జక 

రాగ్నియందును గల, ఆంశరకి=లోవలి, . శబ్దకికాశేబ్దము, శ్రూయతే = వినవచ్చును. 

(శెవులు మూసీనవ్వుడు వినంబడుచప్వుడు లోవలిధ్వని యని తెలిసికొనవలయును. అది 

వాయ్యగ్నుల సంచారధ్వని. జలపాశే=నీరు ద్రావునప్పుడును, అన్న భకుణే = అన్న 

మును తినునప్వుడును, అంతరాః = లోపలి, స్పర్శాః = శీతోస్థమృదుకశినస్పర్శములు, 

వ్యజ్యం తే హి = తోంచుచున్నవి కదా (చల్లనినీరు శ్రాగునప్పుడు వక్షస్థృలమునొద్ద; 

చల్దదనంబును వెచ్చనినీరు శ్రాగునవ్వుడు వెచ్చదనంబును తెరియుచుండు ననుట యను 

ఛవసిద్ధము. ఇట్లే యన్న పుముద్ద మ్రీంగంబడునప్వుడు కంఠమునందును హృదయమునం 

దునుం గూడ మృదుకఠినస్పర్శలు "తలియుచుండుటయు ననుభవసిద్ధ మే.) మోలనే = 

కన్ను మూసినప్పుడు, ఆంతరం = లోపలి, తమః చజ=చీశటియు. [వ్యజ్య తే = తోంయ 

చున్నది]. ఉద్దాశే = త్రేయనప్పుడు, రనగంథాె చ = రుచియు వాసనయు, 

'(వ్యశ్యేళేజప్రకాశించుచున్నవి]. ఇతి = ఇట్టు, అమెణాంజజ్ఞా నేంద్రియములయొక్క ) 

అంశరృగ వాక = లోపలిశ హైదులను (గృహించుట (అనలా నింద్రియములం. లోవలి 

శభ్దాదుల నీవిధముగ గృహించును అని తెలిసికొనవలయును. 
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తా శోత్రేం ్ రి యము, త్వగింద్రియము, నేత్రం ద్రియము, 

హ్యాంద్రియము, ఘ్రాణొంద్రియము నని జ్ఞానెం ద్రియములు ఐదు. 

అవి చెవి త్వక్కు, నేత్రము, నాలుకు ముక్కు ననెడి గోళకముల 

యందు నుండి శబ్బస్పర్శరూపరసగంధములను గ్ర హిం చుచున్నవి. -ఈ 

యిం ద్రియములు అతిసూత్షుము అగుటవలన నవి నర పెళ్చు కార్యములను 

బట్టి ఉఊహింపందగినవి. ఈయ్యైదింద్రియనులును బాహ్య వ్యావారము 

గలవి. ఒకప్పుడు చెవులను మూసినమయెడల ప్రాణవాయువువలనను జఠ 

నానగ్నివలనను గలిగెడి లోపలి శబ్దములు వినయిడును, నీరు ఆానునవు 

డును అన్నను భుజించునపుడును ఆంతరవుందుం గల శీతో స్లమృదుక కిన 

స్పర్శములు గోచరించును. కన్నులు మూసినప్పుడు లోపలి చీశటి 
తొంచును. శ్రేన్చునప్పుడు రుచియు వాసనయు తోంయను. ఇటుల 
నీయిం ద్రియపంచకముయొక్క_ వ్యాపారమును 'జెలిసికొనందగును. 

ఆవ ఇక కర్ణ న్వరూపనిరూ వణాఫూర్వకముగ క ౦ద్రియస్వభావాదుల వర్షి ంపు 

చున్నా (డు: 

శ్లో, పం చోక్యాదానగమనవిసర్హానందశాః క్రియాః, 
కృపి. వాణిజ్య సవాద్యాః వంచ స్వంతర్భవంతి ఫం 10 

వాక్చాదపాణి పాయూపస్థెర తై _స్టల్కి_ )యాజనిి 

ముఖాదిగోళ శేప్యా స్టే త త్క_చ్తం ద్రి యవంచకమ్, ll 

ర _ . 
వ్యా. నీవం జ్ఞాశేంద్రియ వ్యాపారానఖిధాయ కశ్తేం ద్రి యాసత్వవాదినం 

ప్రతి తక్వద్భావసమర్గనాయ ల్లింగభూతాం స్తద్వా బ్రపారానాహ.---వంచేతి. ఉ్న్తి 

శ్చాదానం చ గమనం చ విసర్లశ్న్చ అనందశ్చేతి ద్వంద్వసమాస$ః, ఉఊశ్త్యాదానగమన 

విసర్తానందాఖ్యా8 పంచ, క్రియాః ప్రసిద్ధాః ఇతి శేషః. నను కృష్యూదినాం (క్రియాంత 

రాణా మపి సత్వాత్కథం వంవేత్యు క్త మి త్యాశంక్యావా.---కృషీతి. 

కాని తాని క్రియాజనకా నీంద్రియాణి ఇత్యత అవా..వాక్చాచేతి 

వాగాదిఫిరత్నై స్ప కక్కి )యాజనిస్తాసాం శక్రీయాణాం ఉత్ప త్తిర్భవతీలి శేషః, అత్రాపి ' 

జూ జ అక జ క్రైం కరగాఫూర్వికా శ్రీయాశత్నాది త్యాది కార్య లింగకమనుమానం దృహప్రవ్యం. తస్య 

క ర్మేయద్రియపుచకస్య స్థానాన్యావా..--ముఖాదీతి. ఆదిశబ్దేన కరచరణా గుదకళిశ్న 

చృడ్రే శ గృహ్యేశే. 
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టీ, ఊ క్తి...అనందకాః-జా క్రి=మాటలాడుట, ఆదాన=(ఇచ్చుట, గ్రహించుట 

గమన=నడుచుట, ఏసర్ల =విసర్హము, అనందశకాః = ఆనందము, అను వంచ=ఐిదే, (నర్వం 

వాక్యం సావధారణం అనున్యాయము ననుసరించి ఇ ట్లర్థము వెవుంబడెను,. కియాకి= 

లోకమునందుంగల కార్యములు, కృషి... ఆద్యాః-కృషి = సేద్యము, వాణిజ్య=వ్యా పొ 

రము, 'సీవా = సేవచేయుట, అద్యాః = "మొదలె నవి యన్నియు, వంచసు = పెయేనింటి 

యందున, అంతర్భవంతి క భీ జా ఆంతర్భావమును చెందును కదా (వీకార్యము నాచరించి 

నను, వీవ్యాపారమును చేసినను మాటలాడుటయూ నడచుటయు నిచ్చుటయు పుచ్చు 

కొనుటయు కాక మతి యేమియు లేదు కదా? కావున నన్నియును పెన వర్ణించిన 

అయిదు కర్ణ లలోనే చేరు నని తెలిసొనవలయును). వాక్ . ఊహా సె - చాక్ వార్ము? 

పాణి =హ స్తములు పాద = = పొదములు, ఊపసికి = ఊపస్త ఆని అశక్నైః = ఇంది 
$ 8 

యములచేశ, కల్ , ..జనిః - తత్ జపూరోం క్తములై న; క్రి యా౭పనులయొక్కం; జని$= 

పుట్టుక కలుగును. (వాగాదికన్వేంద్రియములు క్ష నుముగ మాటలాడుట మొదలగు 

కార్యముల నాచరించు ననుట. తత్ =ఆ ల శం దియపంచకం = కే ర్రెం ది యము 

లె దును; ముఖాదిగోళశేషు = నోరు మొదలగ గోళకములయందు (అనంగా నోరు 

'చేకులు కాళ్లు గుదము గువ్యాము అనువానియందు), ఆ స్టే = ఊన్న (నిది. 

తె వాక్స్పాణి పాదపాయూవస్థ్ర లనెడి కేం చెంది, యములవలన 

మాట్లాడుట, ఇచ్చుట, వుచ్చుకొనుటే నడుచుట, మలవీసర్టనము, ఆనం 

దించుట ననెడి క్రియలు జరుగుచున్న ని, 

అవ మనస్స వ్రదాహ్యాభౌనములను వృకటించుచున్నా (డు: 

న్ మనో దశేంది ద్రియాధ్యమం పహృత్పద్నె గోళీ స్థితమ్, 

తచ్చా న్తకరణం బాహ్యాస్వస్వాతం త్రా $ ద్వశేంద్రి ది,రైః. 12 

అమే. ప్వర్ధార్చితే సుత ద్ద దుణదోవవిచారకమ్, 

సత్వం రజ _స్హమ శ్వాస గుణా వికి యే హి లై, 18 

వ్యా. ఇదానీము క్త క్షదశేంది, దయ ేరకల్వేన ప త్రస్తుకక్య మనన; 8 కృత్యం సై సానం 

చ దర్శయతి:---మన ఇతి, కసాస్థంతరింప్రీ, యత్వం సనిమి శ్రకమావాళేచ్చేతి, శం 

ది ద్రియాధ్యతత్వ మేవ దర్శయతి: అ తేషి్టతి. అమేషిషం ది ద్రియేవ్వర్థార్చి తేమ విషయ 

స్థాపితేమ సత్చు వీతన నో గుణదోవవిచారకమిడం సమీ బీసమి దనుసమిబీన మిత్యాది 

పచారశారీత్యర్థః. అయం భావ8=ఆకనః ప్ర ప్రమాకృే త్రషన సర్వజ్ఞానసాభారణ్యాచ్చ 

తురాదినాం టాఫాదిజ్ఞానజననమూ శ్రే చ చరితార్థత్వా శ్రద్దుణదోవని చారస్యోవలభ్య మాన 
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స్వ్యాన్యథానుపవత్య్యా తత్యా_రణ ల్వేన మనసో వై రాగ్యకామాద్య నేకవిధవృ త్తిముత్త్వ 

(వృదర్శనాయ సత్వాదిగుణవ త్తం దర్శయతి.-....సత్వమితి. "లేహాం తద్దుణ'ల్వే "కారణ 

మావా..--విక్రియత ఇతి, హి యతః కెద్దజై ర్విక్రియ లే వికారం ప్రాప్నో తీత్యర్థః. 

టీ, మనః=మనస్సుః దశేంద్రియాధ్యక్షం - దశజపదియైన; ఇంద్రియజ=ఫూర్వో 

_క్తము లగుజ్జానక శ్చే ౦ద్రియములకు అధ్యుతుం = ప్రభువు; హృత్స'దే=వ్భాదయ కమల 

మనెడు) గోళశే=నోళమున, స్థికం=ఉన్నది. కత్ చజఅదియు, అ న్హకికరణం = లోవలి 

యింద్రియము. (భవతి = అగుచున్నది]. ఇంద్రియైః వినా = ఇంద్రియములు "లేక 

ఫోయిన, బహిః=వెలువల, అస్వాతంత్ర్యాల్ = స్వాతంత్ర్యము (న్వతం త్ర ముగ సంచ 

రించుశ క్రి లేకపోవుటవలన, అశ్నేషు = ఇంద్రియములు, అర్థార్సి తేషు సతు కర్ణ = 

విషయము లగు శచబ్ణాదులయందు, అర్పిలేషు సత్సు = ప్రవేశ పెట్టబడి యుండగా, 

గుణ. . , విచారకం-గుణ = గుణములను, దోష=దోవములను, విచారకం=విచారించుచుం 

డును. అస్య= కమనస్సునకు, సత్వం రజః తము? చ=సత రజ _స్తమస్సులు, గుణాకి గుణ 

ములు, -తె8=వానిచేత (తత్ = అఆమనస్సు] విక్షియతే హి=వికారమును చెందును కదా. 

లా, శబ్బస్ప ర్మాదులకంచు నధికము లగుపదార్థములను మనము 

చూచుట లేదు. మనను వఏవిషయమును వినినను చేనిని తా౭ినను 

వరాచినను మూరొ-నినను అందు గ్రృహంచుట శభాదులనే యనుట 

నిర్మివాదను, అక్ష్ర మాటలాడుట మొదలగువానికం కె నితరములగు 

పనులు లేవు. మన 'మేకార్యము నాచరించినను అది మాటలాడుట 

మొదలగువానిలో నెందేని యేకీభనింపక తప్పదు, ఈపదియు పడి 

యిం ద్రియనులచేతను కలుగుచున్నవి, వీనికి మనస్సు రాజు. సంకల్పము 

చేని దం దొక్క_టియు ది న_ర్లింపదు కదా! ఆమనస్సునకు హృదయ 

కములము స్థానము, పృస్తుతము కొందు శిరసే దానిస్థాన మను 

చున్నారుగాని యది శు, త్యాదులకు విరుద్ధము. మెదడు తలయందు 

కల దనియు, దానియందు భయాదిచిహ్నములు కానవచ్చుచున్నవి 

యనియు వా రట్లు చెప్పుచున్నారుకాని అంతమాత్రమున మనస్థ్యాన 

మదియే కీయనుటకు వీలు లేదు, మనస్సు ఎచ్చట నున్నను, ఎచ్చట 

సంకల్ఫించినను  (సర్వశ రరస్థితిని తెలుప్రనాడులవలె మెదడు కూడ 

స్వ భావజ్ఞానమునకు నొకసాధనముగ నుండిన నుండవచ్చును కదా! 
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“అశ్చెన భగవంతుంను దానిని దాంచియుంవశాబే. నాడులవలెం బ్ర 

టించ్యే యుండవచ్చునే,” అనియెదవేమొ. పరమేశ్వరుని య్ఖి 

ప్రాయను. నెవ్షడును నిర్ల యింవనేరండు. దానిని వ్రకటించుటవలన 

ఛ్రూర్యజన జ్ఞ జ్ఞానొది ప్రకటనమువలన వలెనే యనేకకీశు “లుండవచ్చును. 

"కావున మనస్సునకు క హృదయమే స్తై సాన మని శు శత్యనుసారముగ నంగీక 

రించుటవలన నిర్భంధ ముండదు." నుజియు దీనికి నిం ద్రియములకు 

వలె వెలుపలికి పోవుటకు స్వాతంత్ర, ్ రైములేదు కావుననే దీని కంతః 

కరణ మని పేరు, ప్రది యిం, ద్రియములు నిషయముల గ్ర హింపక నుషక్క 

మించినవ్వుడు వానితోం గలసీ వెలువలికి వచ్చి యంవలిగుణదోసముల 

విచారించుచుండును, వీనికి సత్వరజ _స్త్రమస్ను లను మూండుగుణములు 

కలను. వీనిచే నిడి యనేకవికారము నొందుచుండును. సత్వగుణ 

మధిక మైనప్పుడు శాంత మై విచారవంతే మై పుణ్యపావసంక ల్పముల 

నిధినిగఢనూర్షకముగ విమర్శింవుచు నుండును, ఇది పళ్చాత్తాపాను 

భవము గల వ్రతివారలకును విశద మైనవి షయమే,. రజోగుణ మధి 

కమైనప్పుడు కావ కోఛాడులు గలది యగును; సంమోభమును జెందుచు 
బవాంవిధకర ల నాహేంచును. తమోగుణ మధికమైనప్పుడు మూఢ మై 

'యేమియుం "చేయక యూరకుంశును, నిదురించును. ్హి ట్రగుటచేతనే 

(క్రుముముగ నీగుణములవలన శాంతఘాోరమూథవృత్తులు ' కలుగు నని 

చెప్పంబడుచున్నది. 

వి ఈ యింద్రియముల స్వరూవవ్యాపారములను "జఊజలియుట యావశ్యకము 

కనుక నవి సంత్నేప మసం 'జెివ్వంబడును:--- 

జా నెంద్రి ది యనులు, ౫, 
వో 

ఇంది ది యములు, కార్యక మము. ఆధి చేవఠ. 

1. శ్రోస్రేంద్రియమ శబ్దములను వినును. దిక్కు... 

లే త్వగింద్రియము ' స్పర్శమును గృహించును. వాయువు, 

ల, చత్వురింద్రియము రూపమును చెలిసికొనును. సూర్యుండు, 

4. రసనేంది యము రుచులను గ హించును. వరుణుడు. 
గ ©) Uy 

ఆలి 9, . ఘా) ణేంద్రియము వాసనలను గృహించును, ఆళ్వినిబేవతలు, 
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కరంది యములు. ౫* 
xe 

ఇంద్రియములు, కార్యక్రమము, ఆధి డేవళ. 

1. ఇవాగింద్రియము పుణ్య పాపమి క నంభావణము చేయును. చతుర్షుఖుండు. 

(| ళు ఛ్ న! PA పాణీంద్రియము చానప్రత్మిగృహూములు సేయుంను, ఇం దు (డు 

8. పౌదేంద్రియము  గమనాగమనములు సేయును, ఊపేంద్రుండు. 

శే. పౌయురింద్రియము మలవిసర్దనము చేయును. మృత్యువు 
ఆధ జ్య 3 జం జ్య ర్, ఊపస్థెంద్రియము శు కృమ్మూత విసర్భనము సెయును, ప్రజాపతి. 

వాయుపంచకములు. ౫ 

l. ప్రాణవాయువు ఉఊచ్చా నము చేయును. విళిష్ణుండు. 

2, అపానవాయువు నిశ్వాసము చేయును. విశ్వకర్తః 

ర. చవ్యానవాయువు అన్నరసమును శరీరమునందంత టంబం చి పెట్టును.విశ్వ యోని, 

మే. ఉదానవాయువు సుష ప్రియందు సకలేం ద్రియముల నువసంవా 

రించుకొని తనకు కారణ మగు నజ్ఞానమందు 

లయించుచు, ఉఊత్క్రమణసమయమున నక 

'లేంద్రియములను గృహించికొని లో కాంతర 

మునకుం బోవును. ఆఅజాండు. 

గ్ర, సమానచాయువు  జఠరాగ్నితోం గూడి ఆహారమును పచనము 
చేయును. | జయుడు, 

అంతఃకరణ చతుష్టయము, 

1 మనస్సు సంకల్పవికల్పములం చేయును, చంద్రుడు, 

PR బుద్ధి నిశ్చయిం చును. చతుర్తుఖుండు 

ప్, చిత్తము చంచలమై ఛారణముఇచేయును, మే త్రజ్ఞుండు. 

భీ, అహంకారము చే నచెడి అభిమానము. రుదు(డు. 

అవు సత్తాాదిగుణములవలన కలుగు మనోవృత్తులచే సవి స్తరముగ వివరించు 

చున్నా (దుః. 

న్లో, టైరాగ్యం శంతి రౌాదార్య మిత్య్యాద్యా స్ప్త సంభ వా, 

శామర్రి ధా లోభయత్నా విత్యాద్యా రజ సోస్టి ల, 14 

ఆలస్యభా,0తితంద్ర్యాద్యా నికారా_స్తమ సోష్టి తాం 

సార్ట్షివైః పుణ్యనిష్పృత్తిః పాపోత్పత్తి శ్చ రాజనైల.. 15 
“వేదాంఛటారి 
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తామనై. ర్నోభయం కింతు వృథాయుఃతువణం భవేత్, 

అ గ్రాహం వ్రత్యయి క్ర 'త్యేవం లోకవ్యవస్థితిః, 16 

వ్యా. గుణై స్తస్య విక్రియమాణాత్వ మేవ పృపంచయతి.వై రాగ్యమితి. స్పష్ట 

త్వాన్న వ్యాఖ్యాయ లే. న్ 

వ్యా: వె వై రాగ్యాదీనాం కార్యాణి విభజ్య దర్శయతి.నా త్తి త్రి ఏడే. రితెం 

వ్యా. వలేషాం బుద్ధిస్థ స్థ త్వాదంతఃకరణాదీనాం సర్వేహిం సాషమిన మాహా 

అకత్రేతి. అహం ఇతి ప్రశ్యయచాన్కశ్తా ప్రభురిత్యర్థః. లోకే హి కార్యకారీ ప్ర, పభు 

రిత్యేవమువదిశ్య తే, 

టి. 'వై రాగ్యం = వె రాగ్యము, కూంపి8=సీర్పు, శై *దార్యం = దాతృత్వము, 

ఇ త్యాద్యా$=అను మొదలగునవి, సత్వసంభవాః = సళ్వగుణమువలనం గలిగినది. కామ 

శోధ = కాను శో,థములు; లోభయత్న్న్నై = లోభ ప్రయత్నములు (ఆత్యాశయు 

కార్యముల "'జేయవలయు నను.ప్రయత్నంబును; ఇత్యాద్యాః = ఆనుమొదలగునవి, 

రజసా=రబో గుణముచే, ఉత్థితాః = పుట్టినవి. ఆలన్య. .. ఆద్యాః - ఆలస్య=ఆలస్యము, 

భాంతిజ్న భన, కంది = కూరుకుపాటు, ఆద్యా౭ః=మొదలైన, వికారాః = వికార 

ములు తమసా=తమోగుజమువలన, ఊత్థి ౮౩ = పుట్టినవి, సాలషికెః = సత్వధర్శ ముల 

చేత, పుణ్యనిష్ప గ్ర్తిః-పుణ్య=పుణ్యముయొక్క నిష్ప త్తిః=పుట్టుక కలుగును. రాజనై 8= 

రజోగుణసంబంధము లై న ధరముల చే, 'పాపోత్ప త్రి పావ=పాపముయొక్క, ఉత్ప _్రీ8= 

పుట్టుక కలుగును, తొమనైః = తమోగుణధర ములవే, ఊభయం=ఈరెండును, న=కలుం 

గవ. కింతు=ఇంక చేమనిన, వృథా=నిరర్థకముగ, ఆయు; త వణం౦ం-ఆయు8=అయుస్సును, 

తమపణం = కడపుట, భవేత్ =అగును. అత్ర, = ఈసర్వవిషయములయందును అహం 

శుత్యయీా = అహంకారము గలవాంచే, కరా=కర్త (పృభువు, ఇ క్యేవ=ఈవిధముగ, 

లోేకవ్యవస్థితిః = లోక=లోేకముయొక్కు, వ్యవస్థీతిః=నర్పాటు కల దనుట. 

తా, అందు వై రాగ్యాదులు సకషభర, ములు; కామాదులు రజో 

ధర్మ ములు; ఆలన్యాదులు తమోధర నులు, సత్వధర్మములచేం బుణ్యం 

బును, రజో ధర్మముచేం వంబున్తు కలుగును, తమోధర్మనముల చేం 

"నేనియుం గలుగవు. ఆయుప్మూ_లవుంతయు నూజక వెచ్చింవంబడును, 

ప్రమాదాదులచే నాలస్యాదులచేం. బురుషుం చేమియుం. 'చేయ'నేరక 

మాఢుల్దై యూరకుండును,. ఈవిధముగ నింద్రియాదు లన్నియు వివ 

రింపంబ చెను, ఇంది యమనులకశక క్స్ చాహ్యావిషయములం జాచునంతవటజు శే 
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కేం దొ యములకుం గార్యునుల నాచరించుటయం చే సామర్థ్యము, 

“ఇది మంచిది యిది చెడ్డది. అను విచారణ యొకటి గానవచ్చు 

చున్నది గావున నది మనోధర్శ మని యంగీకరింపవలసియున్న ది. 

ఆత్మ సామాన్యజ్ఞానరూపుం డగుటెచే నిట్లు విచారింపండు, జ్ఞానం ద్రి 

యములకును గృహించునంతేవణిశే సామర్ధ్యము కావున నవి విభా 

రింనేరవు, 9 స్టైనుటచే నావిచారణ మసోథర్త మే నిశ్సయరూపము 

నొందినవ్వు డదియే బుద్ధిధర్మ మగును, -ఈ మనోబుద్దులకు సత్యాదిగుణ 

నములు వికారకారణమ్ులు. -ఈయింద్రి, యాదోల సాధనములుగ 

కొని "భోగముల ననుభవించువాండు “అహంకాళార్థభూతుం డగు 

జీవుయ. ఇదియే లోకవ్యవస్థాప్ర, వ,కారనము, 

అవ, ఈవిధముగ లోకస్థితిని వర్ణించి యిప్పుడు అలోకము ఆకాశాదిభూత 

జన్యమే యని నిరూపించుచున్న్నాండు:. మా 

న్లో శ స్పష్టశభ్లాదియు శేషం భాతికత్వ మతిస్ఫుటమ్, 

అవాదా వపి త చాస్త్ర యు _క్తిభార్టి మవథార్య తామ్, 17 

వ్యా, వీవం జగతః స్థితిమళిధాయేచానీం తస్య భాతికత్వజ్ఞానో పాయమావా 

సృ ప్రేతి. స్పష్టశబ్దాదియు జు స్పై? శబ్దస్సర్మాదిగుణైః స సహిేషు ఫఘటాదిషు వస్తుషు 

భూతకార్యత్వం స్పష్ట మేవావగమ్య తే. ఇంద్రియాదిషు కథంభూత కార్యత్వనిశ య 

ఇత్యాశంక్యాగ మానుమాగాభ్యామి త్యాహా---అకూదావపీతి. అన్నమయం హి సోమ్య 

మన అపోమయః ప్రాణ స్తేజోమయీ వాగిత్యాది శాస్త్రం. అనుమానం చ విమతాని 

శోతాదీని భూతకార్యాణి భవితుమర్హంతి. భూతాన్వయవ్యతి లే కానువిధాయిత్వాత్ 

యద్యదన్వయవ్యతి లే కానువిధాయి త త్తత్కార్యం దృవ్రం. యథా మృదన్వయవ్యతి 

ేకానువిధాయా ఫుటో మృత్కార్యం దృష్తం తథా ేమాని..-కస్థోత్తఖేతి. తేద 

నర్టయవ్యతిరేకానువిధాయిత్వం చ “పోడశకళ౭ సోమ్య పురుషి ఇత్యాది నా ఇాందో 

గ్య్యశ్రుతే మనసః శ్కుశం. తద్వదన్యశ్రాపి దృప్రవ్యక్. | 

టీ, స్పష్ట. . యు శ్తేష-స్పష్ట=న్యుటము పై న, శబ్దాదిజశబ్దను మొదలగు గుణ 

ములతోో, యు క్షేషు=కూడియున్న సుటాదిపదార్థములయందు, ఛౌరికళ్వం=భూకజన్య 

శక్యము (పదార్థములు భూశజన్యము అనుట, అతిన్బుటం = మిగుల స్పష్రమయ్యే 

యున్నది, అాడా అపి = ఇంద్రియములు మొదలగు వానియందును; తత్ =ఆభూత 
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యించుకొనంబడు6 గాక 

కా, ఇప్పటికి ప్రపంచస్వభావ మంతయు; బ్రకటింపయిడినది, 

వంక నీప్రవంచ మెందుండి నచ్చెనో చెప్పవలసీయున్న ది. ఇది పరమేశ గి 

రునియందు భా9ంతిచేం జూడంబడుచున్నది యని ప్రకటించియున్నాము 

కదా, ఆభాంతిని తొలంగించుకొనవలయు ననిన "మొట్టమొదట దీని 

కారణము నెబుంగుట యౌావశ్యకము. కారణము నెటింగిననేగాని 

'కార్యధర్మములు "లేటవడవు, ఆధర్శనులు తేటవడిననేకాని అధిస్థా 

నము వేబుచేయుటకు వీలు లేదు. కొన్నికొన్ని చోట్ల వ్యతిరేక 

మన్నను సామాన్యముగం గారణధర్మములు కార్భములకు గలుగు 

చుండు ననుట నియనుము, ఈనియవమమునకు ననుభవము విరుద్ధ 

మెనచో నప్పుడే కదా “కారణధర్మములు కార్భములకు నియతముగ 

గలుగునా లేదా” యని విచారింపవలయును, 

వి. ప్రస్తుత ప్రపంచవిషయమున నట్టి సంశయ మేదియు "లేదు. దీనికి పంచభూత 

ములు కారణము. పంచభూతములకు. గలశబ్దాదిగుణము లే యెందును గానవచ్చుచున్న వి. 

ప్రపంచమందలి ప్రతిచాహ్యవదార్థంబును స్పర్శరూ-పాదిగుణయు క్తమనుట నిరిష్టి'నాదము. 

అంతరము లగునింద్రియాదులు నిట్టివే యనుట నులభముగ నిర యింవవచ్చును. "వేదము 

“అన్నమయం హి సౌమ్య మనః ఆపోమయః ప్రాణ స్తేజోమయీవాక్ “జఐపీశాంతుండా! 
Uy) 

మనస్సు ఆన్న మయము, పొణములు జలమయములు, (వీనిస్వరూవము వాయు వేయైనను 
uy 

జలముచే నభివృద్ధి నొందునుగావున [జల పానముచే శరీరమునుండి వెడలక నిల చియుండును 

కావుననిట్టు చెప్పబడెను. “వాక్కు, తేజోమయము” అని మనః పృభృతులకు భూత 

మయత్వమును చెప్పుచున్నది. “మనస్సు అన్నము వేత నభివృద్ధినొందును “అను విషయము 

సదృష్టాంతముగం జావబడియున్న ది. వీవదార్థము “జేనిచే నఖివృద్ధి నొందునో అది 

'దానినుండియే జనించి ననుట లోకసిద్ధము. మట్రి వేళను సీటిచేకను ఆభివృద్దినొందునట్రి 

సోడ వానినుండియే జనించి ననుటలో వివాదము లేదుకద ! మజియు సీవేదాభిప్రాయ 

మును దృఢపజిచుయు క్రూ లచేక్రములు కలవు. “చత స్తైజసం శబ్దాదిమధ్యే రూవసై 

వాళివ్యంజకత్వాళ్ దీవవత్ . రసనం ఆప్యం, శజ్జాదీనాం మయ్యే రససైః రససై్యైవాఖి 

త 

రా 

వ్యంజకత్వాత్ ద్రామూరసవజ్ ” = “దీవమువలె శబ్దాదివిషయములలో రూపమునొక్క 

దానినే వ్య్రీకరించునది కావున చేత్రేంద్రియముగూడ శేజోభూతమునవలన జనించి 
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నదియే, 'శ్రామారసమువలె శబ్దాదులలో రుచిని మాత్రమే యఖ్గివ్య క్షి నొందించునది 

యగుటచే . జివ్యా జలభూతమునలన జనించినదియీ” అను మొదలగు ననుమానము 

లీవిషయమునే యనువాదము చేయుచున్నవి. కావున నీశాస్త్రయు క్తులచే నా ద్రవపదార్థ 

ములం కూడ 'ఖౌతికములే యని నిర్ణయించుకొనవలయును. 

అవ. ఇట్టు భూతఫౌతికముల విభజించి “సదేవ సోమ్యేద మ్య, ఆసీత్ 

అని మొట్టమొదట నుద్దేశింపంబడిన శ్రుతిని పదార్థపూర్వకముగ నర్థమును చెవ్వు 

చున్నాడు 

డ ద అ 
న్ . ఏకాదశేం ది యె ర్యు క్వ శాస్త కా స్యవగమ్య తే, 

యావ త్కింంచి దృవే డేత దిదంశబ్టోదితం జగత్ , 18 

జ్రదం సర్వం పురా సృృ్ట్వే రక మే వాడిషితీయకమ్. 

స చే చాసీ న్నావురూపే నాస్తా మీ త్యారుణే రషచః, 19 

వ్యా. నవం భూతాని భౌతికాని చ వివిచ్య దర్శయిత్వా ప్రకృతాం సజేవ 

సోమ్మేదమగ, ఆసీది త్యాద్యద్వితీయ బహూ ప్ర తిపౌది కాం శ్రుతిం వ్యాచమెణ 

నృద్వాక్య స్టేదంపదస్యా గ్థమావ---వీకాద తి. ప్రత్యతాభిః సశై ఏక ప్రమాణైరపీ 

శద్దాదర్థా వశ్త్యాదిప్రమాణాజ్ఞానై శ్చ యావత్కింం చిజ్ఞగదవగమ్య శే తత్సర్వం సబేవే 

త్యాదివాక్య సే చేదంవదే నాభిహితమిత్యర్థః. 

కక ఏవమిదంశబ్దస్యార్థ మఖిధాయ ఇదానీం తాం ,శ్రు,తిం స్వయ మెవార్థతః 

జర లి. ఇదమిలతి. అరుణస్యాపత శ్రమార్లుణిరుద్దాలక _స్పన్య వచనమిత్యర్థః. 

టీ, నీకాదశేంద్రియొః = అంతఃకరణముతోం గూడ పదునొకండిం ది యముల 

చేతను యుక్యా= ప్ర క్య మాది ప్రమాణములచేతను, శాస్త్రే ౪ అవీ = వేదాదిశా స్త ముల 

"వేశనుు యావత్ కించిత్ అవగమ్య లే = ఇంత యని నిరూపింపశక్యముకాక తెలియ? 

బడుచున్నదో, వీకల్ = ఈ, జగల్ = ప్రపంచము, ఇదంశబ్దోదిశండా శు ,తియందలి 

ఇదంశబ్బము వేం 'జెచ్చంబడినది. భవేత్ =అగును, సృపేక=సృషి కి, సురా=ముందు, ఇదం 

ఈకనంబడు ప్రపంచము, సర్వం=అంతయు, వీకం వఏవ=ఒకటియే మె, అద్వితీయశం = 

కెండవది "లేనిది (సళా తీయవిజాతీయ స్వగత భేదములు లేనిది, సల్ నీవ=సన్నాత్రము 

గానే (నత్తాస్వరూవ మగు ద్రవ్హామాత్రముగాశే, అసీత్=ఉం'డెను. నామరూెపీడా 

ఇవ్వడు కానవచ్చు నామరూపములు, నాస్తాం=లేవు. ఇతి = అని అరుణేః = అరుణ 

మహాముని కుమారు: డగు నుద్దాలకునియొక్క, వచః = వాక్యము (“స జేవి” అను 

శు తివాక్యమునక నర్థము), 
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ఈ ఈవిధముగ భూతభౌతికరూపమై బహావిధ భేదభిన్న మై 

సరం ద్రి యములచేతను పృత్యమాదుల చేతను సర్భశా, స్ర్రములచేతను 

గ్ర హీంపబడుచు నుండు నీప్రపంచ మంతయు “ది” యనుశబ్దము చేత 

మాత్రమే ఆత్మభిన్నముగ ప్యావహరింపండ సుచున్నది. ది యంతయు 

సృష్టి బూర్వమున సజాతీయవిజాతీయస్వగత భేదములు చేని బ్ర హా 

ముగ మాత్రమే యుండె ననియు నిప్పటి నామరూపాదులు "లే వనియు 

నుద్దాలక వౌక్యరూవమున శ్ర శతి చెప్పుచున్నది, ఇది సదూ)వముగానే 
యారంభదశయం దుంజెనోో కాని శూన్యము కా దనుచున్నది. పర 

"మేళ పరుండ డీ వ్రవంచ మనుచున్నది, 

వీ, ౧. ప్రత్యతమ, ౨ అనుమానము, 3. ఉవమానము, €ి, ఛబ్బము(ఆగమము), 

ఏగ్గ అర్థాప చై ౬ అనుపలబ్దీ, ౭. సంభవము ౮ ఐతివ్యాము అనునవి అప్రవిధ 

ర్ రాములు 

ప పృత్యత ప కు,మాణము==-తాను స్వయముగా. గాని, యొకరు చూపినంగాని 

చూచి యిది యట్టి పదార్థ మని తెలిసికొనుట. ్ష 

౨+ అనుమానము... ఒకవస్తువుతో సంబంధించిన మణీయొక వస్తువును జూచి 

యట్టి వస్తువుగూడ నచ్చట నుండు నని యూహించి తెలిసికొనుట. 

3. ఉపమాన ప్రమాణము--జఒక వస్యప్రసుట్ ల మళకియొక వస్తువును జూచి 

యా వస్తువుగూడ నిజ్హై యుండు నని తెలిసికా 

ల శబ్ద ప్రమాణముమణియొక ప్రపచమవలనం దెలియంబడుటకు వీలు లేని 

వస్తువు ఇట్టి దని 'తెలియం జేయు స్రాజ్ఞుని వాక్య మునుబట్రి యట్రివన్తువును చెలిసికొనుట. 

ఎనీ అర్థాప ప్తిప్రమాణము--- వె పెైలతణములనుబటి యాయంశ మి ట్టుండవచ్చు న 

నని నిర్ణయించుకొని "తెలిసికొనుట. 

౬. అనువలబ్ది ప్రమాణము_ఒక పదార్థ మొక స్థలమందు లేకపోవుటను ెలిసీ 

కొనుట, 

2, సంభవ, పృమాణము.-శ కసంఖ్య లలో దశనంఖ్య లున్న వనియు, సహస 

సంఖ్యలలో శతసంఖ్య లున్న వనియు, లతసంఖ్యలలో సవహాససంఖ్య లున్న వనియు 

గహ కీాంచుట. 

రో  వితివ్యాప్రమాణము.ఒక' వెట్రునందు 

సొకండు చెవ్పంగా ఆమాటను 

(బృవ్యారత సున్న దని యొకా 

(ప్రజలు విని యాశెట్టుదగ్గ జవం బోవునపు డామాటను 

జ జికిం చెచ్చుకొని భయవడుట. 
లం సని భ 
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అవ, ప్రస్తావవశళమున _ వర్ణింపబడిన సజాతీయవిజాతీయ  స్వగతభేదముల 

యొక్క_స్య్వరూపమును నిరూపించుచు “నీకమే వాద్వితీయంొ అను వదములయర్థమును 
వఏివరించుచున్నాండు8--- 

శ్లో, వృషస్య స్వగతో ఛేదః షత్రవుప్పఫలాదిభిః, 

వృతాంతరా తృజాతీయో విజాతీయ శ్నిలాదితః, 90 

తథా సద్య స్తునో 'భేద్యత్రయం ప్రాప్తం నివార్య కే, 

విక్యావథారణ దై సతేవ, తిపేధై స్తీ స్త్రీభిః కృమాత్ . 9] 

వ్యా. వీశమేవాద్వితీయమితి వద్యత తృయేణ సద్వన్తు స్వగ తాది భదత, తయం 

క్షం నివారయితుం లోశే శే స్వగతాది ని తయం తావద్దర్భయతి..._వృత సే స్యేతి. 

వీవమనాత్మ ని 'భేదత్ర, శయం ప ప్రదర్శ్య నద్వస్తున్యకి ప్ర పృసక్షం తల్ భేదత, తయం 

శుతెౌ వదత క్రమేణ నివార్యోత ఇత్యాహ----శభేతి. వస్తక్వసామాన్యాదనార స్వ 

దూపొత కని పస క్షం స్వగతాది భేద, క శ్రృయమైక్యావధారణ టై పత ప్రతి షే థాభి 
జూ U 
భాయ ః 8 నిక్షమేవాద్వే తీయ మితి తిథికి వదె? క్ర, మేణ నివార్యత ఇత్యర్థః. 

ప్రస 

(1 
జస 

టీ, వృతస్యజ=జఒక వృతుమునకు; వృత పుప్పఫలాదిఖి8=ఆకులం పువ్వులం గాయలు 

"'మొదలగువానితో (వీనిలో పరస్పరము కలుగునది) స్వగతః భేది = స్వగత భేదము 

(శనలోని పదార్థములత్ ౬ దనకుం గలుగు భేదము స్వగత భేద మనుట్ర.వృమాంతరాల్ = 

మజీయొక వృతమునుండి; "భేదం= భేదము, నసజాతీయః = సజాతీయ భేదము (వృతము 

నకు మటియొక వృక్షము సమానజాతి కలదియేకదా. శిలాదితః=జాయిమొదలగవాని 

నుండి కలిగిన భేదము, విజా తీయః=విజా తీయ భేదము, వృక్షమునకు కొయి సమానజాలి 

కలది కాదు కదా. తథా = అవిధముగశాన్వే సద్వన్తునః = సక్పదార్థమునకు, స్రావం = 

సామాన్యన్యాయము ననుసరించి (“అన్ని పదార్థములకును శేదృత్రయము కలదు” ఆను 
న్యాయము ననుసరించి సంభవించిన శేదర్త త యం=మెన వర్ణింపబడిన మూండు భేదము 

లును - కమాల్ ఇక్షనమముగ, ఐక్య... ప్రతిషేథా=ఐక్య = ఒక్కు_టి యనుట వేతను 

గోవకం అను వదమచేతను, అవధారణహోబక టియి యని నిశ్చయించుట చేతను 
(“వీపి అను పదము వేతను); చైపత=కెండవదానిని పృతిషేధైః= సత్పదార్థమునకం టె 

భిన్న మెనది లేదు” అని ని-షేధించుట చేతను '(“అద్వితీయం”” అను పదముచేతను),నివా 

ర్య తే = తొలంగింపయబడుచున్నది. 

శా. లోశమున వ్ర తిపదార్థమునకును సజాతీయవీజాతీయ స్వః త 

భేదము లని మూడు భవము లుండును. అందు వపదార్థమున నను 
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తన యవయవములనుండి కలుగు భేదము స్వగత భేదము ; అవయవము 

లలో పరస్పరము కలుగు భేదముకూడ నిట్టిదియే, అవయవము లన్ని యు 

బదార్థము లే కావున వానియందు పరస్పరము "భేదము. కలిగినను 

పదార్దేమునకు నవయవమునకు భేదము కలిగినశ్లే యగును, “ఇది చేయి, 
శ్రద్ వాము, బది పండు, బ్రిడి వృకుము, ఇ్రడి లోవ వలీయిల్లు, ల్రది 

గృహము” అను మొదలగువ్యవహారము నీవిషయమున నుదాహరణ 

ములు. ల్తళ్లే పదార్థమునకు సమానజాతీయ మగు మణియొక పదార్థ 

ముతో కల భేదము “సజాతీయభేదము. “ఇడి మనుష్య దేవాను; దీ 

పశుజేహము; ఇది వేవచెట్టు; ఇది మామిడిచెట్టు” అను మొదలగువ్యవ 

హారము లీభేదమున కుదాహరణములు. “లందు విశేషణములకు 

మాత్రమే 'భేదముగాని పదార్థము లొక్క జాతిలోనివే యని తెలిసి 

కొనవలయును. “రెండును బేపొములే; “రెండును వృతముల కదా! 

బ్రంతేదూరము కూడ; బోవ నక్కల లేదు. “-ఈమనుష్యు బేవామునకం పె 

నీమనువ్య దేహము వేటు. ఈవెవచెట్టుకం'బు సీవేంవచెట్టు భిన్న ము, 

ఈమామిడిచెట్టు పొలములో నున్నది? ఈమామిడిచెట్టు దొడ్డిలో 

నున్నది.” అను ముదలగువ్యవహోరములు కూడ సీనీషయమునేంచే 
యుదావారణములు; ఇశ మూడవది విజాతీయభేదము, అది పదార్థ 

మునకు నన్యజాతి (మణీయొక) పదార్థముతో ౬ గల భేదము. “బట 

కొయ్య, వ్రదితొయి” అను మొదలగు వ్యవహారము వీవిషయముననే 
దృష్టాంతములు., 

బి, ఈ భేదములు ప్రపంచమున చే పదార్థమునకుం జూ-చచినను గానవచ్చుచునే 

యున్న వియనుట స్పష్టము. ఈకారణమువలన వదార్థమంతయు 'భేదత్ర, యముతోయహాడి 

యుండవలయును అను ననుభవ నియమ మొక్క టి “సరేభవించును. హే నాళ శ్రాయించి 

ప్రవంచమునకుం బూర్వరూవ మగువదార్థమున కును సీశేదము లుండవలయు నని 

ఫూర్వవపతీము రాలా దానిని “ఏకం ఏవ అద్వి తీయం” అను మూంఃడువదముల చేతను 

శతి వరుసగా నివారించుచున్న ది. “సత్పదార్థ మొక్క_టి” యని చెప్పి యవయవములు 

"లే వని 'తెలియంచేసి స్వగత భేదమును నివారింపుచున్న ది. “అది యొక్క._టియే” యని 
చెప్పి దానివంటిది మణీయొక్క_టి లే దని తెలిపి సజాతీయశ్లోదమును తొలంగింపు 

చున్నది. “దానికంటె భిన్న మగునది లేదు” ఆని చెప్పీ యన్యజాతి కలపదార్థ్యమైన 

నుండ దని నిరూపీంచి విజాతీయ భేదమును నిేధించుచున్నది. 
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అవ, ఇట్లు సామాన్యముగ ఛేదక్రయీథొవమును నిరూపించి దానికి యుక్రులను 

జాపువా(డై మొట్టమొదట న్వగత భేదాఖావమును నిరూపీంచుచున్నా (డు: 

న్లో . సతో నావయవాళ ఎంకౌన్టీ _స్త సదంశ స్యానిదావణాత్ , 

నానురూవేణ త సాస్టంశ” తయో “రద్య్యా ప్యనుద వాత్ , 22 

నానురూపోద్భవ నై స్రావ నృష్టి త్వా ర్స ఎ్రప్తిలేః వ్రుర్యా, 

న తయో రుద్భవ _స్తస్తా న్నిరంశం స ద్యఖా వియత్, 28 
చ్యా. సద్య న్తునస్తావన్న స్వగతభేదః శంకితుం శక్య లే. అస్య నిరరయవత్వా 

ది'త్వా వా-సతే ఇతి. నామరూపయోక సదవయవళ త్రం కిం న స్యాది త్యాశంక్య 

సృృ్ప్తేః పురా తయోరభావాన్న సదంశత్వమి త్యావానా మేలి. 

కుతో నామరూవయోరభావ _ ఇత్యాళంక్వాహ-_నామరూపీతి, ఫలిత 

మావాశసాది లి. అత్రాయం ప్రృయోగ౭ సద్య స్తు స్వగత శేదళూన్యుం భవితుమర్హతి 

నిరవయవత్యాద్దగనవదరతి. 

టీ, సతి = సత్సదార్గమునక, అవయవా! = అవయవములు న శంక్యాః=కల 

వని సంశయింపందగవు (నిరూకించుటకు వీలు లేకపోవుటచే నత్పదార్థమున కవయవ 

ములం కల వనుటు సిద్ధాంతము కానేరదు, అవయవము లుండినచే కాని స్వగతభేదము 

కలంగదు, కావున నాసక్పదార్థమునకు స్వగత భేదము లే దనుట), నామరూపే=నామ 

రూవములం శెండును, శన్య=ఆ సత్సచదార్థమునకు; అంకె = భాొగములు, నజకా నేరవుం 

శరా =ఆకండింటికిని, ఆద్యాకి=ఇప్పటి కిని (కేవల సత్పదార్థ ముండునవ్వుడు, అను 

చృవాల్ పుట్టుక "లేదు కావున (తస్య అంకౌని అని ఫూర్వముతో నన్భ్జయము. 
నానురూపోద్భ వస్య నీవ = నామరూపోత్స లియే, సృష్షిశాషల్ = సృషియగటవలన, 

అంటి అ - 

నృషిళః = సృషికం టె, పురాజముందు, తయోః = వానికి, ఊద్భపః=పుట్రుకు నజ లేదు 
beh ఓం వ 

తస్తాత్ = అకారణమువలన, కీత్ = కత్సదార్గము, వియల్ యథా = అకాశమువలె, 

నిరంశం = ఫాగములు లేనిదే. 

తా, యుక్తులచేత విచారించినను తత్పదార్థమునందు స్వగతాది 

"భేదను లుండను. స్వగత "శద నముండనలయు ననినే నవయవము లుండ 

వలయు నని మొట్టమొనటనే వివరించి యున్నాను కదా! ఈసత్ప 

దార్భనునకు నట్టి “అవయవములు లేవు. కలవనిన వానిని నిరూపింవ 
న! 

* పం రాదావ, (ఆదా = సృష్టికం టెం బూర్వము, అనుదృవాల్ = పుట్టుక 

“లేనందున 
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వలసీవచ్చును. అట్టినిరూవణకు నవకాళము బొ_త్తిగనే లేదు. అవయవ 
ములు కలపదార్థనులు నాళము నొందు ననుట నియవనుము కానున 

వ్రవంచమునకు "అద్యవస్థ యగు నీసత్పదార్థ మవయవయు క్త మగు నేని 
యది నించునడియే కావలయును, అప్పటికి వ్రపంచ మొకప్పుడు 

శూన్యమగు ననవలసివచ్చును, ఇట్లు భవిష్య త్కాలమున శూన్య మగు 

నేని భూతకాలమునందు నొకప్పుడు శూన్య మై యుండవలయును, 

పిదప జనించియుండవలయును, -ఈసృష్టికి నాద్యంతము లే లే వనుట 

సంభవింపదు కదా! అనయవసహిత మగుటచే ఘటాదిపదార్థములవ లె 

నెప్పటికో యొకప్పటికి నిది నశించియే తీరవలయును. ఎప్పుడో యొక 
ప్పుడు జనించియే యుండవలయును కదా! కావున వ్రపంచవ్రథమా 

వస్ణారూప మగు సత్పదార్థమునకు నవయవము లుండుటకు పీలు లేదు. 

వి. “సక్పదార్థము ప్ర ప్రహభభ్రూర్వావ్థ లై మైనచో దానికి ప్రప వంచమునకువలెనే 

"భేదము లుండవలయును. నాశముంగూడ కలగవలయును. అపూర్వావస్థ 'ప్రవంచఖిన్న 

మగు పదార్థాంతర మనుటకు వీలులేదు కదా.” అనియెదచేమొ వినుము. వా స్తవస్థితిలో 

మామశమున ప్రపంచము జనింపనే "లేదు. వరబృవామునందు భ్రాంతిచే నున్నట్లు చూడం 

బడుచుమాశత్ర,మే యున్నది యనికదా ఇప్పిల్ఘు. కావున నీప్రశ్నమునశే యవకాశము 

"లేదు. సామోన్యమాగ నాలోచించినం ,బ పం చమునకును యాసత్సదార్గమునకును కల్పిత 
WU 

. భేదము కలదు. ఈ భేదము నాశ శ్రయించి ప్రళయకాలమున ప్రపంచము నామరూ పా 

. దుల విడిచి యాస సత్పదార్థమున “సక్ళించున ననియు సృష్టి కాలమున మజల విజ్బృంఖించు 

ననియు చెప్పవచ్చును. -ఈకారణమువలనం బూర్వావస్థ యనంలా ప్రృపంచముయొక్క_ 

(వ్రశమావస్థ యని గాని సృష్టికిబూర్వమునం గల రూవణేద మని కాని యర్థము కాదు. 

ఈవిధముగ ఇెప్పినచో సత్పదార్థను ప్రవంచమువంటిది కా నక్క_జలేదు కదా. 

“కల్పిత భేదము నాశ్రయించి యెట్లో దీనిని సమర్థ ంచుటకంటె దీనినిిసాడ 

సావయవ మని యంగీకరించుటయే మేలని తో (చుచున్నది. ఆ ట్రంగీకరించినం బ్రవంచ 

మొకప్పుడు శూన న్రమియుండవలయునని చెప్పీయున్నా రుగానిి అ ట్రుండిన మా త్ మున 

దోషమేమి?” అనియెదవేమొ వినుము. మొట్టమొదట శూన్య మైయుండినచో పిదవ చే 

పదార్థముకాని జనింవనేరదు. శూన్యమునకును కలిమికిని విరోధయమైయుండ నిది యొట్లు 

ఉపనంగును? “కృష్ణునికిముందు శరాన్యపురుషుం "డొక్కండు రాజ్యము చేయుచుండెను” 

అనుట సరియగనా? కావున సేపదార్థముకాని యుతశ్స్ప త్తికిబూర్వమున శరాన్యముగనుండి 
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పిదప ఇనించె ననుట సంభవింపదు. నవిశేషణ”మెనను భౌవమునశే గాని యభావమున 

కుండదు. వస్తువే శూన్య మగుటచే న ట్లుండుటకును వీలు లేదు కదా! కావున నాసత్స 

దార్థమాన కవయవముల నంగీకరించి ప్రపంచ "మొకవ్వుడు శూన్య రూపముగ నుండు 

ననుట నంగీకరించినవ్వుడు ప్రవంచజనన మే యసంభవ మగును. కావున నియమముగ 

సళ్పదార్థమున కవయవములు లేవు అనియీ యంగీకరించి తీరవలయును. ఇంత యేల" 

అవయవము లున్న నాశ ముండవలయును, సత్సదార్థమునకును "లేమికిని విరోధము. 

కావున నది నించుటకు వీలు లేదు. ఇ ట్లుండ దానికి నవయవము లుండుట యెట్టు 

సంభవించును ? బో త్రిగచే సంభవింపదు కదా ! కావున సళ ఎవార్దమునకు స్వగత భేదము 

కూడ "లేదు. స్వగత భేదము అవయవాథీన మని యిదివజ'కే యెటింగించితిమి. 

. ఇట్టు వెప్పనేల? అసక్చదార్థమున ౦దు ప్రపంచము ఐక్యము నొందుటచే ప్రపంచ 

గతనామరూపములే దానికి నవయవములు కావచ్చును. లేకున్న దానికే “సత్” అను 

నామంబును 'వేదవర్శి త మగు నొకానొక రూపంబును కలదుకదా ! అవి మొనను దాని 

యపయవములు కావచ్చు ననియెదవేమొ వినుము. ప్రవంచసద్వ న్దువులకుం గల "భేదము 

కల్పిత భేద మని వివరించియే యున్నాము. ఈకారణమువలన ప్రపంచము సద్వస్తువు 

నందు లీన మగుట యనా శెండును అఖిన్నము లె యుండుటయే కాని ప్రవంచము 

తన చామరూపములతో కూడ నందుంజేరుట గాదు.ఈకారణమువలన (పృవంచళ తనామ 

రూవములవలన సత్పదార్థమునకు నవయవములు సంభవించవు, మణలియు విచారించగా 

బ్రపంచ మనలా నామరూపము లే యైయున్నవి. నామరూపఖిన్నముగ లోకమున నే 

పదార్థము గానవచ్చు చున్న దో కొంచెము విచారింపుండు. “ఇది స్తంఛముఅను వ్యవహారము 

నందో స్తంభ మనునామంబును దీర రూపంబును గోచర మగుచున్నవి. ఆకండింటిని విడి 

చిన నచ్చట పదార్థ మేది కలదో విమర్శింపుండు. కట్టె కలదు కదా యనియెదవేమొ 

య-చటను నామరుపము'లే క్రై యను నామ్లంబును తాతివలె నతలికఠకినముగాక లోవాము 

వలె నగ్నియందుం గరులగక కొంచెము మృదువై యుండు నొకానొక రూవముమ్మాత, మే 
కలదు, ఇట్లే యేపదార్థమును విమర్శించినను నామరూవములంతప్ప మణీయొక్క_టి లేదు. 

కావున ప్రపంచ మనంగా నావురూవము లే, (ప్రపంచము జనించెను అనంగా నామరూవ 

ములు ిచకు అనియే యర్థము. ఇట్టుండ సృష్టికి బూర్వమున సక్పదార్థముక లదు అనిన 

“నామరూపోత్స త్తికిం బూర్వము సత్సదార్థము కలదు” ఆనియే యర్థము చుండ నిక 

దానికి సానామరూజ్థములును అవయవములను లేన ట్లగును, “వాడు వుట్రక ముంచే సర్వ 

శా స్రపారీణం డయ్యెను” అనుమాట నెవ్వనె న విశ గసింకురా! కావున సాసత్పదార్థమున 
శ వమేవములే లేవు. “సత్ అనునామంబున్తు వేదోక్త మగు శేదియో యొక రూప పంఖును 
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దానికి గలవని అని ఫూర్వపత్షము చేసితివి, అదియు పెనం జూాపినయు క్తి ననుసకించి 

చూచినచో యుక్తము కానేరదు. నామరూపములే పుట్ట కున్న నవి యొక పదార్థము 

'న్యాశృయించి యున్న వనుట యెట్లు! “ఇట్టెన ఇది నక్సదార్థను అను వ్యవహార మెట్టు 

వచ్చెను” అనియెదవేమొ. వినుము, ఆవ్యవహారము శేవలము వ్యావహారికము. ఆనానుము 

ఊరక కల్పింపంబ డినదియే, ఏదియో యొక నామ థేయము లేకున్న దానినిగూర్చి యేమియు 

వూటలాడుటకు వీలులేదుకదా. కావున వా వసి తిలో నావదార్థమునకు నామ భేయమే 

“లేదు. రూవంబును శ్రుతిచే “బద్రి ఇట్రిది”” య విధిప్రార్వకముగ నువబేళింవంబడుట 

"లేదు, “అసశ్చ్పదార్థముయొక్క-రూపము వర్షములు కలది కాదు, ఆకారము కలది కాదు, 3 

ఆని ఇట్టు నిశ వ ధస్రూర్వకముగ మాత్రమే 'సూచింపబడుచున్న ది, “సత్యం జ్ఞాన మనం 

తం బృహ్మ=బృహ్మము నత్యయావమ జాన రూవము ఆద్యంతములు "లేని దని” ఇత్యాది 

శ్రుతులు విధిప్రార్వకముగలహాడం జెప్పుచున్నవి కదా! అనియెద వేమొ. వినుము, అవియు 

 తోకమున నున్న సళ్యజ్ఞా నాదుల మాత్ర,మే వెవుచు వానిమూలమున పరమేశ్వర 

'ఈూపము నూహింపవలయు నని మా ర చ బోధించుచున్న వి. 'కావున సళ్ప'దార్గమునకు 

నపయనవములు లేవు; వాని నాధారము “చేసికొని గలుగు స్వగత భేదంబును లేదు 

అవ. ఇట్లు స్వగత భేదమును నిరాకరించి సజాతీయ భేదమును నిరాకరించు 

యన్నాండు:--- 

న్గో . సదంతరం సజూతీయం న వై లవణ్యవర్దనాత్ ) 

నామరూపోపాధిభేదం వినా నైవ సతో భిదా. 24 

వ్యా. మా భూళ్ళ గత భేద, సజాలీయభేదం కిం న స్యాదిత్యాశంక్య తత్చజా 

తీయం నదంతరమితి వక్తవ్యం. న తన్నిరూపయితుం శక్య లే, తత్రో వై లమణ్యాభావా 

దిత్యాహ---సదంశరమితి. నను భుటసత్తా పటసన్తేతి సతో భేద! ప్రతిభానశ 

ఇత్యాశంశ్య ఫఘుటాకాశమఠాజక్షకవదాపాధికో ఫేపో స న్వతొ క్ భాతీత్యాహంా 

నామరూపోసాధి'ఖేదమితి. ఆత్రాయం ప్రయోగః..-సద్వన్తు సజాతీయ భేదరహితం 

ఛవితుమర్హతి. ఉాధి హరామర్శనుం క కేణావిభావ్యమాన భేదత్వాల్ గగనవదితి 

టీ, వై లమవణ్యవర్టనాల్ -వైలక్షణ్య = భేదము, వర్ణనాత్ = లేకపోన్రటనలన 

(భేదమును నిరూపించుటకు వీలు లేకపోవుటవలను, సబాతీయం = సమానజూ తీగల, 

- పదంశరం=కిండవ సత్సదార్థము, =లేదు. నామ... భేదం - నామజపపీరు, రూ ౫ 

కూపము అనెడు, ఉపాధి = = ఊపొధులయొక్క, ఛేదం వినాజ భేదము లేకుండా, సక 

"నల్ షదార్థమునకు, భిదాజు భేదము; న నీవ = లేనేలేదు. (నామరూవభేదములవలన 

-. సత్వచార్థమ భిన్నముగ 'నెన్నయడుచున్నది గాని యందు వాన్తవభేదము లే దనుట) 
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తా, ల్తళ్లే యాసక్పదార్థనునకు సజాతీయభేదముకూడ లేదు, 

సమానజాతి గల రెండనపదార్థ ' ముండిన నేకాని యాీేదము రా దని 

యిసివజశే వివరించియున్నా ము, ప్రస్తుతమున నట్టివదార్భము లెదు, 

కల దనిన నిరూకించుటకు వీలు లేదు, సక్పదార్థమునకు' సజాతీయ 
మనిన మణియొక సత్పచార్థమే కదా కావలయును అట్టిది యుండదు, 

“సక్ అనయా ఉనికో బ్రదియే భావము. ఇట్టివి "రంకు కల వనిన 

వానిలో భేదము చూవంబడవలసీయుండును, అట్లు చూపుటకు వీలు 

లేదు. రెంకును ఉనుకులే యయియుండ, వానిలో భద మెట్లు 

గ్రపాంపవచ్చును! ““రెండుగ నుండంగూడదా?” యని యొక్క_రును, 

గసక్ష_టిగనే యుండంగూాడదా?” యని నముటియొక్క_రును ఊరక 

వాడించుచుండవలనసీనదియే. ముణియు ' భేదవాదికిం ద్రవ మాణములు 

లేన్ర గావున నె నై క్యవాదివాదమే యవ్వుడు బలవంత మగును, ““వానికిం 

గూడ బ్రమాణములు లేనుకడా!” యనియెదవేమొ. భేదవాది తన 

వాదమునో సాధింపలేకపోవుటయే ఐక్యవాదికి ప్రబల ప్రమాణము, 

“ఇట్లు వెప్పనక్క_ అ లేదు, సత్పదార్గమున౦దు ఛేదసు క దను పక్షము ననేక 

విధముల సిద్ధాంతము చేయవచ్చును. సక్పచార్థ మనంగా భావమే యని మోరే యంగీక 

రించియున్నా రు. లోకమున భావపదార్థము లాబు కల వని వె వె శేషికులు చెప్పుదురు. 

నములియు సర్వ పదార్థములను “కలదు కలదు” అని ప్ర క్యేకముగ వ్యవవహారింపబడు 

చుండుటచే ప్రతిపదోర్థమునక నొక్కొక్క కలిమి కల దని తోచుచున్నది, ఇట్టెన 

సళ్చ'చార్థము రచేకములు కల వనిమే చెప్పవచ్చును” అనియెదవేమొ? అది సరికాదు. 

ఇంతకుము'శ్నే యొకమాణు ప్రపంచ మనంగా నామరూపము లేయని వివరిం చియు'న్నా ను. 

ప్రపంచ మంతయు (బృహమున నారోపింపంబడుచున్నది యనియు జెల్ప్సి యున్నాను. 

ఆబపామే సత్పదార్థ మనియు సూచించి యున్నాను. ఇ ట్లగుటవే నామరూవభేద 

మర నాశ శ్రాయించి యొక్క పదార్థముశే లోకు లసేకములంగం జూచుచున్నా రన 

వచ్చును కవ! లోకానుభవ మంతయు. బరమార్థము'గానే యుండ నవనరము లే దని 

తత్త షపిచేకమునండే సదృష్టాంతముగం | బృ కటింపబడి యున్నది. కావున నింతమాశ్రము 

వలన నాసక్సదార్థమునందు "భేదమును సాధించుటకు వీలులేదు. విచారింపు(డు.“'భుటము 

కలదు. స్తంభము కలదు. ” అను వ్యవహారములలో ఘుటనామరూపములకం టె _స్తంచఛనామ 

రూపములు ఖిన్నము లగుచున్నవి యనుట నిశ్చయ మే కాని కలుములకు భేద మెక్క_డిది. 
“ఘటము కలదు” అనునప్వుడు ఘటమునుగూర్చి మన మేవిశేషము చెలుంగుచున్నా మో 
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‘ _స్తంభము కలదు” అనునవ్వుడుకూడ నావిశేషముచే యొబుంగు చున్నా ముకదా! కావున 

కలిమియును సత్పదార్థ మెప్పటికి నొక్క_టీయే. దానికి సజాతీయమగు మజీయొక సత్స 

దార్థము "లేదు. ళెపాధికభేదము వదార్థాంతరమును బుట్టింవదు కదా! కావున నీసత్స 

దార్థమునకు స్వగత భేదమువలెనే సజాతీయభేదము కూడ లేదు. 

అవ. ఇప్పుడు విజాతీయ భేదాభఖావమును నిరూపించుచున్నాండు.--- 

న్లో, విజాతీయ మనత్తత్తు న ఖ లగి _స్తీతి గమ్యుతే, 

నా స్యాతఈ ప్రతియోగిత్వం విజాతీయా ద్భిదా కుతః, 25 

వ్యా. భవతు. తరి రి? విజాతీయాద్భేద ఇ త్యాళంక్య, నతో విజాతీయమన క్ర 

స్వాసశ్తే ఏనైవ ప ప్రతియోనిత్వాసంభ వెన తత్ప్రతియోగికోవి భేదో నా స్తీత్యావా- 

విజా శీయమితి. 

టి, విజాతీయం = సత్సదార్థమునకు విరుద్ధజాతిని కలది, అసత్ = అనత్పదా 

ర్థమే, (సత్తు కానిది అన్తే కదా యనుటఎ తల్ తు = అ యస త్పదార్థమై తే, అప్పి 

తి=ఊన్నది యని, న నమ్యుతే ఖలంజతెలియయడుట లేదు కదా! అకజఈకారణము 
వలన అస్య = ఈ యసత్ప్సదార్థమునకు, ప్రృతియోగిత్వం = అధారత్వము' లేక విరోధి 

త్వము; న = లేదు (ఈ యసత్పదార్థము చేనికిని నాభారము కానేరదు. విరోధియు 

కాచేర దనుట), విజాతీయాజ్ ఆవిజా తీయ పదార్థమునుండి, ఫిదా = భేదము, కుతః = 
ఎక్కడనుండి కలుగును. (విజాతీయపదార్థ మే “లేకున్న సత్పదార్థమునకు; దానిశుండి 
"భేద మెట్లు కలుగు -ననుటు. 

"తా, సత్పదార్థ మనంగా కలిమి, డానికి విరుద్ధజాలి కలది లేమి. 

ఆలేమి బొత్తుగనే శ దని మెల్లరకును బెలియును. ఇ ట్లుండ దాని 

నుండి భేద. మెట్లు జనించును? “లేమి కలదు అని యెవ్యండును 
వెప్పండుకడా! కావున సత్పదార్థమునకు విజాతియ భేదము కూడ "లేదు. 

అవ, ఇట్లు "భేద త యాభావమును యుక్తులచేత గూడ నిర్ణయించి ఛాందోగ్య 
(శు,తివ్యాఖ్యానపూర్వకముగ స్వసిద్ధాంతమును స్థాపించి శిష్యులకు దానియందు చిత్త 

స్థెర్యమును సంపాదించుట ఖండ నార్థము ఫూర్వవమీమతము నుద్ధరిం చుచున్నా( డు 

శ్లో వక మే ఐ వాదిితీయం స స ల్సిడ్ధ వ మత్ర తు శే చన, 
విపహ్వూలా అస బే వేదం వు రానీ చ త్యవర్ణయన్, 26 

వ్యా. ఫలితమావాః.ఏకమే వేతి. ఇదానీం స్థూణానిఖననన్యాయేన సదదైైత 

మేన ద దృఢయితుం పూర్వవతమాహ_అ క్ర, త్వితి, 
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టీ, నల్ = సత్పదార్హము; నీకం వీవ అద్వితీయం = ఒక్క-టియే కెండవది 

లేదు అనుట. సిద్ధిం = సిద్దించినది. అక్ర తు = ఈవిషయమునందై తే, విహ్వూలా! = 

భ్యాంతులై (యథార్థస్థి ఏ తిని (గక హింప లేక కే చన = కొందజు, ఇదం = ఈ (ప్రవం 

_చము, పురా = వూర్వేమన (సృష్తికి పూర్వమున),; ఆనల్ నవజ ఆ సత్పడదార్థముగానే, 

ఆసీత్ = ఉండెను. ఇతి = అని, అవర్హ్శ్యయన్ = చెప్పిరి. 

తొ, ఈవిధముగ వెనం జ నానిన యు కులు “పక మే వాద్వితీ 

యం బహ అని శ్రుతిచేం జెప్పంబడిన యర్థమునే యనువాదము 

చేయుచున్నవి, ఇట్లు శ్రుతియుక్తులచే నభేదము. నిద్ధించుచుండ 
వవంచము సదూవమే యనుట సిరముగుచుండ నీ నిజన్సితిని గనుం 
WU \ థి థి 
గొనలేక కొందు భా్రాంతులై “ఈప్రవంచము సృష్టికి వూర్షమున 

శూన్యరూవముగానే యుండె ననుచున్నారు. 
అనం ఈయసద్వాది భా)0౦తుం డగుటకుం గల కారణమును సదృష్రాంతముగ6 

జెద్వచున్నాండు:- 

న్, మగ్న న్యాద్ధ్" య థాఒ-మవమాణ్ విహ్వాలాని త థాస్య ధిక 

ఆఖండై కరసం శ్రుత్వా నిప్రచారా బ్ే త్యతః, 97 

వ్యా, విహ్వూల ల్వే డృష్టైంతమావా:---మగ్న స్యే తి, దార్దాంతికే యోజయలతి.- 
న 

తాభేతి, అస్యాసద్వాదిన3, జాతావేక వచనం. ధీరంతక8కరణమ ఖండై కరసం వస్తు శ్రుత్వా 

నిష్ప్రచారా _ సాకారవస్తునీవాఖండై కరసే వస్తుని (పృచారరహి తా నతీ అతో౭స్తాద్వ 

స్తనో బిఛతి, 

ట్రీ, అద్ద = సముద్ర మునందు, మగ్నస్య = మునిగిన వానియొక్క, ఆకూ ణి= 

ఇంద్రియములు, యథా = ఎట్టు, విప్వూలాని = చెదరిపోవునో, తథా = అట్టే, అన్య= 

ఈయసద్వాదియుక్క (ఇది జా ల్యేకవచనము). ధీక8 = బుద్ధి, అఖండె కరసం-అఖండజ 

విభాగములు లేనట్లియు, వకరసంజ=వీకస్వరూపమగు (బ్రహ్మమును; శ్రుత్వా ఆ = విసి, ని? 

వ్రచారా = ఆబపహమునంచు సంచరింపలేనిడై, అతః = ఆ బవామునుండి, బిభేతి = 
భయము నొందుక గా 

తా. స్పష్టము (అసద్వాదులకు “సక్పదార్థ -మొక్కటియే” యను 
" టలో నమ్మకము కుదుర దనుటు, 

ఆవు ఈవిషయమున మహాత్తుల సమృతిని జూపుచున్నాండు --- 

న్లో, గేడాణార్యా నిర్వకల్చే సమాథా వన్య యోగినామ్, 
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సాకార బ్ర, బ హానిష్థానా నుత్య నం భయ మూచిరే, 98 

వ్యా. జక స్ట ఆచార్యనము సమలతిం దర్శయతి. గాడాచార్యా ఇతి, 

టి. గాడాచార్యాః = శౌడపాదాబార్యులు (ఈయన శంకరభగవత్పాదులకు 
సరమగురువుఎ నిర్వికల్పే సమాఖా = నిర్వికల్పసమాధియందు (ఇది తత్వవివేకమున , 

సమాధి యనూపీర వర్ణింపంబడెను) సాకార బ్ర వ్యనిస్థానాం = శివని హ్లాదిరూ వములతోో 
నాకారనహితముగ? “బరమేళ పరు నుపాసీ పడ 'అన్యయోగినాక్ = = జ్ఞానయోగులు 

కాక తక్కి_నవారలకు, అత్య న్తం = మిగులు భయం=భయము కలుగు నని, ఊచిశే = 

చెప్పోరి. 

తొ, అసదాషదుల చి త్రము పరమేశ మునిం జూచి భయము 

నొందు నని చెప్పియుంటిమి కదా దాని నాచార్యులు కూడ సమ్మ 

తించి యున్నారు, వారు శివవిల్వ్వాద్యు పాసకులకుం గాడ నట్టిభయము 

కల దనుచున్నారు. ఇంక మిగుల మందవుతు లగు నసదార్షిదులను 

గూర్చి వే పటుగా జెప్ప "నేల? 

అవ. ఇట్లు సమ్మతిని సామాన్యముగం చెలి దీనిని సూచించు నయ్యాచార్యుని 

వా_క్తికమును గూడ నుదావారించు చున్నాండు.- 

కో అస్పర్శయోగో నా మెష. దుర సర్వ యోగిభిః, 
యోగినో బిభ్యతి హ్య్స్తా దభయే భయదర్శినః, 29 

వ్యా. కేన వాక్యేనో క్షవంత ఇత్యాకాంకూయాం తదీయం వార్షిక మేవ వఠలి: 

అన్న శ్యేతి, యోజఒయమస్పర్శయోగా ఖ్యో నిర్వికల్ప సమాధి! వీషసర్వ యోగిభిః 

(గా కారథ్యానని కైర్దుర్టర్యః దుఃఖేన (దృవం యోగ వః దుష్పో)ప ఇత్యర్థః) 

తత్రోవ వవ ర్రిమావా_యోగిన ఇతి. హి యస్త్థాత్కారణాద్యోగనః ఫూర్వోో క్షజై పత 
దప; అభయే భయశూన్యే సమాథా నిర్దనే చేశే చాలా ఇవ భయదర్శినో భయ 

హపూతుత్వం కల్పయంశః, అస్తాదస్పర్శయోగాద్భీతిం ఫ్రా పప్పు వంతి. 

టీ. ఏషః = నిరిషకల్పసమాధి, ఆస్పర్శయోగక నామ = అస్పర్శ మను పీరు 

కలది (ఆన్పర్శయోగ మనంగా స్పృృళింపరాని అనలా నసాధ్య మైన యోగము 

నర్వయోగిఖిః=యోగు లనణయడు నందజ చేతను, దుర్దర్శః = చూడరానిది, సాధింవరానిది 

యనుట (జ్ఞానయోగి తచ్చ శక్కినవార లీసమాధిని సాధింపనేర రకుట. యోగినః = 
క్షైనయోగికవ్పం దక్కినవారలు (భక్టియోగి కర్మయోగి మొదలగువారలు, అభయే= 
భయము లేనిష్థలనునందు “ద్వితీయా చెన్ భయం = రెండవవడార్థ ముండిననే కాని 
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భయము కలుగదు అను శ్రుతి ననుసరించి చూచిన భేదమును చూచువార లగుటచే 

నాయితర రోగులకే భయ ముండును. వీకస్వరూవమును చూచువా( డగుటచే జ్జాన 

యోగికి న ట్లుండదు. ఇట్లు నిరిష్టకల్పసమాధి భయరహిత -మెనదియే మైనను (దాని 

యందు); భయదర్శినః - భయజ=భయమును;, దర్శినం=చూ-దువానై అస్తాల్ = ఈనిర్వి 

కల్పనమాధినుండి, బిభ్యతి హి = భయము నొందుచున్నారు కదా. 

"తా. ఆగెిడ డపాదాచార్య వారి రకమున ని టున్న ది, “ది(తీయా 

డై భయం” అన్నుశ్రుతి ననుసరించిన, చెండవపదా్థ ముండిననే 

కాని భయము కలుగ దని. తేలుచు న్నది. తనకంళ నన్వమెనది 
యొకటి కలదని తోంచిననే కాని భయము కలుగుట లే దనుట సర్వాను 

భవనీద్ధను. భయ మనంగా నేమి? అది యెట్లు కలుగును? విచారించి 

నచోో మాచే నొనర్పంబడిన సిద్ధాంతమే స్థ నీర మగును. “వాడు న న్నేమి 

చేయును” అనునదియే కడా: భయమునకు స్వరూపము, ఇప్పుడు విమ 
ర్శించిన వాం డొక్కండు తా నొక్కంయ నని ఆరెండు పదార్థము లుండి 

తీరవలయు నని తేలుచున్నది. ఇ ట్లగుటచే విమర్శించిన సీయు _క్టియం 
మైశుత్యర్థము ననువాదము చేయుచున్నది. ఈకారణమువలన 
బాడుగ పీవారింతు లేని భ_క్టియోగ కర్మ యూగములయందే భయము 

కలదుగాని జ్ఞానయోగనున దానిచే సాధింపబకు సవమాధియందు 

భయము లేదు. భ కి క్ట్కర "యోూగములయందు రెండుగను రెండింటి 

కంటు నధికముగను సూడ పదార్థములు కలవు; కావున వైశ్రుతి 

యు కుల ననుసరించి భయము కలుగేవచ్చును. కలుగుచు నున్నది. శః క్షి 

"యోగులు “మనము బాగుగ నారాధింపకున్న శివ్రున కేమి క్రోధము 
కలుగునో ? విష్ణువున శేమి శోధము కలుగునో ?” యని "సమము 

నొందుచునే యున్నారు. కర్త 'మానులును “కరయందు ప్రమాదము 
కలిగిన చేదేవత కోపించునో ” యని భీతి నొంచోచునే యస న్నారు, 

వి, ఇ ట్టున్నను ఆయోగులు నిక్వికల్పసమాధి యన్న మిగుల భయము నొంజె 

దరు, నిర్జన మగుస్థలమున విడువబడిన బాలుండు తనకు భయము నొందవలసీనకార 

ఇము "లేకున్నను మిగుల భీతి నొందునట్లు చారును చేకరూప మగుటచే భయము నొంది 
వలసీన కారణము లేకున్నను, ఈసమాధిని జూచి భయము నొందుచున్నారు. ఇ ట్లగు 

టనే దీనికి “అస్పర్శ్మయోగము* అని "పేరు, ఇది యందఖికును సాధ్యము కాదు, 
"వేదాంత... 9 
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అవ. ఇట్లు వచనఫూర్వకముగ గాడ పాదాచార్యుని సమ్మతిని వివరించి శంకర 

భగవ త్పాదఫపూజ్యులసమృతిని కూడ వచనఫూర్వకముగ నుదావారించుచున్నా డు: 

న్, భగవత్పూజ్యపాదా శ్చ శుష్క_తేర్మ_పటూనమూాF౯, 

ఆహా ర్యాధ్యమి కాక భాగన్హా నచింత్యేఒన్నీ క సదాత్త ని 80 

దిమే బౌడా ససని స అనాదృత్య శ్రుతిం హౌార్థ్యా బద _న్థపసషనకి, 

ఆవేదిశే నిరాత్తత్వ మనుమానై కచతుపః, 81 
త య 

వ్యా, శీ, మదాచాక్యరెప్యేతదఫిహీత మిత్య్యాహాఃభగ వదితి, 

తద్వా ర్థికం వఠళి:_ఆనాద్భ క్యేతి, 

టీ. భగవత్సూజ్యపాదాః చ = శంకరాచార్యులును, శుష్కతర్క_వటూన్ - 

శుష్క_జనిస్సారమెన; తర్క = వాదమునందు; వటూన్ = సమర్ధులైన, ఆఅమూక్ = 

ఈ యసద్వాదులను; అచిం'క్యే = మనస్సునకు గోచరము కాని అస్మిక్ = ఈ సదా 

త్రని=స ద్రూపునియందు, మాధ్యమికాళ = మధ్యస్థులెన, భాన్తాక్ = భాంతులనుగ 

(భాంతి నొందియు నొందనివారినిగ్స, ఆహుః = చెప్పిరి. “ఇమే=ఠఈ్క - తవస్వినక = 

కోచనీయులై న, (వారికి గలిగిన దుస్థితిశై తక్కిన వారలు వగవవలయు ననుటు, బౌద్ధాః= 

బౌద్ధులు, శ్రుుతిం = వేదమును మొన్ట్యాల్ = మూర్థళ్వమువలన3 అనాదృళ్య = 

ఆదరింపక్క అనుమానె కచకంష$-అనుమాన=అనుమాన మే, వీక=ముఖ్య మొన: చతుషః= 

నేక, ములుగ గలవానై (అనంగా ననుమానమువేతనే సర్వవిషయములు సాధింప 

బూపేనవార ) నిరాత త్వం = శూన్యరూపత్వమును, ఆెపీదిశే = పొందిరి. (చారికి 

నాత్మయే) సిద్ధింకపోయె ననుట” “(ఇతి-ఆహుః) (అని ఫూర్వముతో నన్వయము),. 

శా అవాజ్టానస సగోచరుండై న ఈ సద్రూవపరమాత్మ విషయమై 

శువతర్క_వాదస ముకు లగు మాధ్యమికులు (బౌద్ధులు) థ్ మించి రనియు, 

వీరలు తమ మూర్థర్వముచేత “సదెవ సోమ్యేదమే గ్ర, రపీక్, ఏకమేవా 

ద్వితీయం” అనెడ్ ఇత్యాది శు శు తిని నిగృహించి అనుమానమే ముఖ్య 

నేత త్రముగాయ గలవారగుచు సామీ వ యగు ఆత్మ నంగీకరింవక శూన్య 

శావముక పాంది రనియు ఖీ శ్రీశంకరాచార్యులు చెప్పిరి. 

. “పొపము! ఈ బౌద్ధులు శవము యవి వేకమువలన శు ,తి నాదరింవక కేవల 

సుపర్ కార్యనిర్వావాము చేయణాంచి కట్రకడకు శూన్యరూపు శై ర ఆను 

వాక్యముచే సీవిషయమును బోధించిరి. అసత్సదార్గమునకును కలిమికిని విరోధ మగుటచే 

నా యసత్సదార్థ మిప్పటికి నుండదు, సత్పదార్థముకాని యసళ్పదార్థము కాని యది 
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జగత్కారణ మగునో అదియే ఆక్క, కావునం జగత్కారణము శూన్య మైనచో 

నాత్తయు శూన్యమే కొవలయు నని భావము. జగత్తునకుం బూర్వమున నున్నది యని 

ఇవ్ప(బడు చున్నది జగత్కారణమునుగూర్చియే యని తెలిసికొనవలయును, కార్య 

మునకం'టె బూర్వమున నియతముగ నుండునది కారణమే కదా ! 

అవ, ఇట్లు అసద్వాదము భాాంత మని స్వయముగాను ఆచార్యవాక్యములవల 

నను స్థిరవలీచి యివ్వు డావాదమును దృష్టైంతపూర్వకముగ ఖండిం'చుచున్నా (డు? 

వో. శూన్య వూనీ దితి ట్రూమె సదోోగం వా సదాత్త తామ్, 

శూన్యస్య నతుత ద్య క్త క ముభయం వా్థహతత్వతః, 82 

నయు క్ష _స్తవసా సూర్యు నాపి చాసో తవూవమయ,, 

సమ్మాన్యయో ర్విరధిత్యా చ్ఫాన్య మానీ తృథం నదికి 

వ్యా. ఇదానీమసద్వాదం వికల్స్ప్య దూషయలతి;శరాన నిమాసీదిత్య నేన వాశ్యేన. 

శూన్యస్య సత్తాం జాతియోగం వా సద్రూపతాం వొ బ్రూషే షె ఇతి వికల్పార్గః. తదు 

భయం సత్తాసంబంధస ద్రూపక్వ్టలతణం శరాన్యస్య వ్యాహత త్వాన్నయుజ్యత ఇత్యర్థః 

“'వ్యాహతత్వ మేవి దృష్టాంతపూర్వకం దృ ద,థయతి-_-న యుక్త ఇతి. 

ట్, “శూన్యం = = శూన్యము; ఆసీత్ = ఉండెను ఇతి = అని, సద్య|్యోగం ల 

సల్ =ఆసక్సదార్థముతోో, యోగం = సంబంధమునుగూర్చ్వి; (“శూన్యమునకు స స్తతో 

సంబంధము కలడు అని), బ్రూవే శే = చెప్పుచున్నావా? సదాత్మ తామ్=న సళ్ళ రరూవ 

మును గూర్చి (“శూన్యము సన్మయము” అన్సి, [బ్రూమే వాఎబెవ్వదువా! వ్యాహ 

తతర్షత!$=విరుద్ధ మగుటవలన, కూన్యస్య=కూన్యమునరు, ఈ తత్ ఉభయం తు=ఆరకెండును 

(సత్తాసంయోగంబును సత్తామయత్వంబును న యుక్తంజకగదు. సూర్యః = చీకటికి 

విరుద్ధుం జైనసూర్యుండు; కమసా = ఆవీకటితో, న యు క్త? = కూడియుండండు, 

అసౌ=ఈయను తమోమయ! అపి = చీంకటియే స్వరూవముగం గలవాండును; నచ = 

- కాదు సచ్యూన్య రూక = స _త్రకును శూన్యమునకును, విరోధి త్యాత్ =వ స్పర 

విరోధ ముండుటవలన, కథం = ఎట్టు, శూన్యం = శూన్యము; ఆసీత్ = ఉండెనో, 

వద = ఛెవ్వము, 

తా, ఈయసద్యాద మెట్లును యు_క్లియు_క్షము కానేరదు, ఎప్పు 

నైనను శూన్యను కల సనుటశే క వీలు చేదు. లె టనిన: సక్” అనంగా 

కలిమి. శూన్య మనంగా లేమి. ఇవ్వుడు చెప్పును. శూన్యము కల దనిన 

దానికి” గలిమితో సంబంధము కల' దనియా లేక కలిమియే డాని 
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స్వరూప మనియా యర్థము ? లోకమున “కలదు అని చెప స్పంబడు 

వదార్థములయం దంతటో నిట్ట స్థితులలో "నేపచయూ యొకటి యున్నది, 

“సత్పచార్థము కలదు అనునేప్పుడు కల దని చెస్పయడినపదార్థము 

నకు నదియే (కలిమియే స్వరూప మగుచున్నది. “ఘటము కలదు. 
_స్తంభము కలదు” అను మొదలగు వ్యవ జోరనములయందు ఘట _స్పంభాది 

నామరూవనములు సత్చదార్థమున కుపాధు లనియు, వానికి దానితో 

సంబంధము కల దనియు “ఇవ్పియే యున్నాము, కావున నేపదార్థము 
కల దని వెవ్పంబడినను అచ్చట నీశెండు వతములలో నేదియో యొక 
పతనము సిద్ధ మై యుండును, 

వి. కావున ప్రన్తుతవ్యవహారమున నేపతీము నంగీకరింపవలయును ? శూన్యము 

నకు సశ్తయే రూవ మనిన నంతకంటె హాస్యాస్పదము మజీయొక్క_టి లేదు కదా ! 

సూర్యునకు వీంకటియు స్వరూవ మనిన నెవ్వరు విశ్వసింతురు ? ఇంక శూన్యముగూడ 

సత్తకు నొక యుపాధి యనిన నుపాధి లేమియే యగుటచే నుపాధియే కానేరదు, 

దానితో నావదార్థమునకు సంబంధమును కలుగ నేరదు. సూర్యుండు చీశటితో ఇప్పటి 

శన గూడియుండునా ? కలిమికిని లేమికిని నిత్యవిరోధ మగుట ప్రత్య తసిద్ధము, 

ఇట్టుండ శూన్యము కలిగెను అనుట యెట్లు ? కొంచెము విచారించి చెప్పుము. 

అవ, ఇ బ్లైెన మోమతము (వేదాంతమకము కూడ యు క్షమైనది "కాదు, 

బ్రహ్తము "భేదళూన్య మగు నేని యందు నామరూపాది భేదయు క్త మగు నీప్రపంచ 

మెట్లు నిలచియుండును. సవికల్పనిరిషకల్బ్స ములకు విరోధము కదా యనిన సమాధానము 

వెవ్వుచున్నాండు:--- 

న్లో, వియదాదే ర్నామరూవే మాయయా సువికల్పితే, 
వ్యా నను, భవన "లే వియదాదీనాం నిర్వికల్పే బ్రహ్మణి సత్వం వ్యాహళే 

మి త్యాళంకా శ్రహ--వియదా బేరి లి, 

టీ. వియదాడే? = ఆకాశాది ప్రపంచముయొక్క., నామరూ"పే = నామరూవ' 

ములు కెండును, మాయయా=మాయచేత, నువికల్సి'తే = పరమేశ్వరునియందు (ఇదియే 

సత్పవార్థము) కల్పించబడినవి. (సక్పదార్థమే భా్యంతివలన (వ్రవంచరూవముగాం 

" జాడంబడుచున్నది కాని తద్భిన్న మగు ప్ర పంచమే లే దనుట) 
(UU 

"తా. ఈ ఆకాశాదులు పర మేశ్వరునియందు భాఛంతిచెం జూడ 

బడుచున్నవి యని తత్యవివేకమునం టె వివరించితిమి. ప్రపంచనునకును 
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నామురూపవ్యతిరి_క్ట మగు న్వరావ మేదియు లే దనియు నీ వశరణ 
మున జెప్పితిమి. సత్తకు స్వాభావికంబుగ "భేదము లే దనియు నావు 
రూపోపాధివలననే యట్టి "భేదము కలుగుచున్నది యనియు వివరించి 
తిమి. వీనిని విమర్శించి చరాచిన నామరూపాత్తక ప్రపంచ మంతయు 
కల్పితమే యనియు సక్చచార్థ "మొక్క_టియే యంతేటను కల దనియు 

"జేలును, “ఇట్టి రరూవనుం గలది యా కాశము” అని శేవల నామరూవ 
ములంబట్టి 'వ్యవవారించుటరే కాని వాని దొలలించిన. నచ్చట 
నుండునది కేవల సక్సదార్థమే కాని మతీయొక్క_టి కా దని శెలిసికాన 
వలయును, -ఈ నామహూస్ములు కల్పీతము లగుటచే నూరక యున్నట్లు 

తోంచుటయీ కాని పరమార్గస్థితిలో లేను. ఇన్హైన నిశ వా స్తవ 

స్థీతిలో ద్రివభిన్న పదార్థ మిక కిది? బ్రహ్మ పాభిన్నపడార్థ ముండిననే కదా 
( బ్రహము సేకరూపమైో యుండగా నానావిధ శేదములు కల పపం 

చము'దానిలో నె నై క్యము నొందు ననుట యొట్లు? అను వూరగపకుము 
రావలయును, అట్టి 'ఫేదమే "లేదు. వ్రవ వంచబ్రహములకుం గల భేదము 

కల్పితము మాత్రమే యని మున్న ప్రశటించి యున్నాము కడా! 
కావున “స సక్పబొర్థమునందా సృష్టికిం బూర్యమున వ్రవంచ మైక్యము 

నొందియున్నది” యనుటలో విరోధ మేమియు లేదు, 

అనం “ఇట్లైన శూన్యముకూడ నిట్రిదియ్ కావచ్చును. దానికిని మాయాకల్పిత 

'నామరూషము లుండవచ్చుకు. ప్రసంచమునకువలెచే దానికిని సక్స వార్థముత్ సంయోగ 

ముండపచ్చును, అవ్వడు శరాన్యము కలదు అనుటవలన దోపు ముండదు కదా యనిన 

నా విషయమున దన యంగీకారమును చూపుచు “ఇట్లు చెప్పిన జాద్ధసీద్థాంతము నిలం 

చదు” అనుచున్నా 6డు:ం 

న్లో, శూన్థస్య నామర్గూవే చ తథా చే జ్జీవ్యలాం చిరమ్. 94 

వ్యా శర్ణి ల ఉరొన్యస్వాపి 'సావురూపే సద్వస్తుని కల్పితే ఇతి వదతో 'జాద్ధ 

స్యావసీద్ధాంత ఇత్యభిప్రాయేణాహ: ---మాన్యు స్వే తి. 

తీ శూన్యస్య్థ = శూన్యముయొక్క_: నామరూపే చ = నామరూపములును? 

భఘాయయా=మాయ చేతే, నువికల్చి లే=సత్పదార్థమునందు కల్పింవంబడినవి. | ఇతి=అని 

చక్ష్తవ్యం = చెప్పవలయును]. తథా చేత్ = అ ట్లయ్యెశేని, (కూన్యం=ఆకూన్యము] 

-చిరం=బహుశకాలము, బీవ్య"కాం=ఆ వృద్ధి నొందును గాక. (ఇట్లు చెప్పుటవలన వేదాంత 

సిభ్ఞాంతమునకు వచ్చు భంగ మేడియు లే దనుట్ర 
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తా, “బక న శూన్యముగనాడ గిట్టిదియ కావచ్చును” అందు 

చమొ. ఆది చొద్ధసిద్ధాంతమునకే విరుద్ధము. వారు మొట్టమొదట 

శూన్యము కల దనియు, దానినుండి సద్రూప మగుప్ర వవంచ ముద వించు 

ననియు కదా చెప్పుదురు. అట్టి యాోకూన్యము కూడ ప్రపంచము 

వలెనే సత్పదార్థమునం బె కల్పింషంబడినది యగునేని యప్పుడు వారి 

సేద్ధాంత మెట్లు నీలుచును! -ఈ కారణమువలన శూన్యమునకు బొలత్తి 

న సంభవింప ని నావమురూవముల నంగీకరించినను వేదాంతవముతమునకు 

వచ్చు విరోధ మేమియు లేదు. అసద్యాదులకు వచ్చు నానుకూల్యం 
బును "లేదు, 

అవ. “మము నాశ్నేపించినట్టు కాదు. వేదాంత మతమునందును అసళ్ప దార్థము 

కు “సల్” అను నామంబును వేదో క్ష మగు నొకానొక రూవంబును కల దనుచున్నారు 

కదా! అవియు కల్పితము లనియే మా రంగీకరించి తీరవలయును. “* వేదాంశమతమునం 

బరమార్థము లగు నామరూవములు బొత్తుగనే లేవు కదా” యనిన నట్టు కా దను 

చయమన్నాండువాా 

న్లో, సతోఒపి నామరూవే బ్వే కల్పిలే చేత్తదా వద, 
కుతే తి 

వ్యా. నను తర్హి శూన్య స్యేవ సద్వన్తునో2.పీ నామరూప కల్సితే ఏవాంగీ 

కర్తవ్యే భవన లే వాస్తవయోర్నామరూవయో రభావాదితి శంకే సతో౭పి వికల్చా 
సహత్వాదయం వత వీవానుపవన్న ఇత్యభిప్రాయేణ వరివారతి.._తచేతి, అయమఖ్సి 

ప్రాయః, సతో నామరూపసే కిం సలి కల్పితే? ఉఊతాసతి? అథవా జగతి? నాద్యః 

తక్యశ్య రజతాజే ర్నామరూపయోః అన్య, శు క్తికాదావారో పదర్శనాళ్సతోో 

నామరూపయోక సల్యేవ కల్ప నాయోగాల్ . న ది తీయః. అనతో నిరాత్తకస 

చాధిస్థాన త్యాయోగాల్ *న కృతీయః. సత ఉత్పన్నస్య జగతః సన్నామరూపకల్ప 

నాధిష్టాన త్వానుపవశ్తేరితి మభూదధిస్థానం అనయోః కల్పనా. 

టీ, సతః అపి=సత్పదార్థముయొక్క_ గూడ, నామరూపీ = నామరూవములు, 
'బ్వే=లెండును, కల్పితే వేల్ = కల్పింవంబడెనేని తదా = అవ్వుడు, క ల = ఎచ్చట్స 

[కల్పి తే] ఇతి = అని వద = చెప్పుము. 

తా, “సత్పదార్థమునకును నామరూపములు కలను. నాను 

రూపములు లేకుండ సదయు నుండదు కదా! మా మతమునందును 
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పారమార్థి కము లగు నానురూపనులు చేను. కావున సత్పదార్థనునకుం 

గల నావీరూపములు కూడ నన్ని టివ లెనే కల్పీతములు “కావలయును, 

బ్రశ్ట్ల న నవియు ప్రపంచమువ లె శూన్యరూపను కావలయును "లేకున్న 

నన్నియు కలనియే మైనను కావలయును.” అని వాపింపంబోయిన 

నది యు క్షము కాదు, - సక్చదార్థమునకు నామరూవములే లే వనియు 

వర్ధవహారార్థమై మాత్ర మే యట్లు న గృహింపంబుడుచున్న వి యనియు 

ముదివజుే వఎెప్పీతిమి, గట్లు కా ననిన నా కల్పనకు నాథార మేది? 

ఏదియైన నొక పదార్థ ముండినం గదా దానియందు మజణియొకదానిని 
కల్పింపవచ్చును. “ఏదిరురూ యొక పదార్థ ముండవచ్చునుూ” అనియెద 

"వేమొ. అది యేది నిర్ణయించి చూడుము మజీయొక సత్సదార్గమా ? 
అసకృ్చదార్థమా ? తేక ప్రవంచనూ ? మజియొక సత్పదార్థమే మునుట 
సంథవింపదో. “రెండు సక్ఫేదార్థములు కలవు” అనుటయే యస సంభవ మని 

మున్నే వివరించియున్నాము. “కావున 'మొదటివతుము నాశ యించిన 
“తన నామరూవములు తనయం టే కల్పింవంబజెను” అనవలనీవ సోను. బ్రది 

విరుద్ధము, ఎచ్చటం జూచినను మజియుకదాని నావమురూవంబులు మి 

యొశేదానియందు కల్పింపంబడు చున్న వి యనుట వనిద్ధమై యున్నది, 

భా)ంతులయం దీ విషయము స వృత్యవేము సర్పనావురూవముల రజ్జువు 
నందును రజతనావుభూవముల ముత్యపుచివృ్వయందును నారోషిచు 

చుండుటను జూచుచున్నాము. “రజ్ఞువును రజ్జువుగాను శ్వుక్తిని శు కి 
గాను స స్వకీయనామరూపములతో నే వ్యవహరించుట కలదు. అవి గుడ 
"వేదాంతమతమునం గల్పితములే కదా” యనియెదవేమొ వినుము, వీ 
పదార్థనులకుంగాని నానురూపసములు సాషభావికనులు కా ననియు, అవి 

యన్నియు సక్సదార్థమునంచే కల్పీంసంబడినవి యనియు సర్వపచార్థము 

లకును యఖథారస ర్థస్వరావము సదూపు6 డగు పర మేళ్య్వరుండె యనియు. 
న్ 

జెప్పియున్నా ము. కాన్రన సర్వస్థలములయందును రిక పదార్థనుయొక్క_ 

నావరూపములు మజీయొక పదార్గమునం దారోపింపబడుచున్న వియే 
కాని తన నావమురూపములు తనీయంచే' యెచ్చట నారోకషింసబడుట 

"లేదు, త్రన్సైన సద్రూపమునందు చని నామరూవము లారోవీంవయబడు 
చున్నవి 1 '.ప్రపంచనామరూసను  లనియెదరేమొ! అప్పటికిని ఈ 
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వః ( చ్చ 

ప్రపంచము సక్సదార్థమున నారోవి ంవంబడుచున్న దియే కాదా! మొట్ట 
మొదట నీ నామరోపములు. చేనికి సంబంధించియుండెను అనియెద 
వెమొ. ఈవ్రవంచంబును దీనికి నుపాదాన కారణ మగు నవిద్యయు 

ననాదు లనియు వీనికి పుట్టుక లే దనియు నిదివజుకే పలుమాటు వివరించి 
యున్నాము, కానున భా/ంతిసిద్ధ మగు వూర్వకల్పవ్రృసంచముయొక్క 
నామరూపనుల నుత్తరకల్పమునందున్తు అందలి నామరూవములు 

తదనంతర కల్పమునందును జీవులు కల్పిత భేదఖిన్న మగు స్వస్వరూవ 

మున నారోవీంచుచున్నారు. కానున నెవ్పటికిని తన నామరూపములు 
తనయందే యారోవీంపణుడు ననుట చెల్లదు, 

వి. ఇంక రెండవ పక్షము నవలంబించిన నది బొ త్తిగచే సరిపడదు. అసక్స దార్థము 

బొత్తిగే లేని దగుచుండ నది యొక కల్పనకు నాధార మగుట యెట్లు? మూండవ 

వశము .గూడ నిబ్రే యు_క్రియు క్షము కానేరదు. భాంతిసిద్ధమై తనయందే యారో 

పీతమై యుండు ప్ర, ప,వంచమునంబే తేన నామరూపము లారోపించం బడె ననుట. ఇట్టిది 

శరాన్య మని వేలుగా వెప్పపలయునా! కావున చెట్టు చూచినను సత్పదార్థము యొక్క 

'నామరూపములు కల్పితము లనుట యు _క్రీళూన్యము. 

అవ, “అధిష్థానము (ఆధారము లే డను కారణమువలననే కదా మో రిటు 

సిద్ధాంతము చేసితిరి. ఆ యధిష్థాన మే "లే దని తలంవెదము. అట్టెన దోష మేమి యనిన 
వం! 

నిది (ప్ర విరుద్ధ మనుచున్నాండు:-ా 

వం | కో నిరధిషఘ్రైానో న భ్రమః క్వచి దీక్షు తే. విగ్ 
వ్యాకింన స్యాదిత్యాశంక్యాహ-నిరధిష్టాన ఇతి. 

“టీ. నిరధిష్థానః = ఆధారము లేని, 

న ఈక్ష్యులే = చూడంబడుట లేదు. 

తా, “ఆధారము లేకయే యిట్టి కల్పన జరిగి యుండవచ్చును” 
అనిన నది యు కము కాదు ప్రపంచమున నెచ్చటను ఆధారము "లేని 

కల్పన లేదు. కల్పన యనంగా నొకజూని ధర్మముల మజీయొకచాని 

యందు ఆరోపించుటయే యని యిదివజకే నిరూపించి యున్నాము. 
భా)ంతి యనినను ఇదియే కడా. కావున దీనికి నాఖారము లేకున్న 

సరివడదు. ఆభారము లేని భాంతి జనించుట లేదు కడా! శ్రాటిని 
జూచిన దాని నెవ్వలైన సర్పముగా భ్రమించును కాని తా 

(భృనుః = భ్రాంతి క్వచిత్ = ఎచ్చటను, 
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లేకున్న నాభాింతి యొట్లు కలుగును ? “వమియు లేకున్నను ఒక్కొక్క 

సమయమున నెవ్వరో యొక రున్నట్లు భాంతి కలుగుచున్నది” యని 
'యేదవేమొ. అదియు చీశటినిగాని కన్ను చెదరుటచే నేర్చడినరూప 
మునుకాని యాధారము చేసికొని కలుగు భా)ంతియే. శానున 

భఛా9ంతికి నధిస్థాన మవశ్యముగ నుండవలయును. పూరోర్ష కృ కవిధముగ 

నది సిద్ధంపక పోవుటచే సత్సదార్థముయొక్క_ నామరూపనులు కల్పిత 

ములు సవ్ర. లవి పారమార్థి కస్టితీలో "లేకున్నను వ్యావహాోరికస్థితిలో 
నిత్యము లె, 

ఆవ. “ఇల్లైనను “న చాసీత్* అను వాక్యమే మొట్టమొదట స్థిరము కానేరదు” 

అని ఫూర్వవవ్నీ యామేవించుచున్నాయ: య 

న్లో స స దాసీ దితి శర్చూర్థ భే టె వైగుణ్య మాపతేక్, 

అభేదే పునరు_ కః స్వాత్ 

వ్యా. నను “సటేవేదమగ ఆసీ” దిత్యత, యథా వ్యాఘాత ఉక్త తథా 

“సదేవ సౌమ్యేదముగ్య అస్” నిత్య శ్రావ దోపో౭. స్తీతి శంక'తే_సదాసీది తీలి. తథాహి 
సదాసీ దితిళబ్ద భేదయోరర్థ భదో2స్టి వా? నవా? అపి చేదా పతవానిర్నా ప్రి 

వేశ్పునరు క్రి స్యాత్ . 

అతః సదాసీదిత్యనుపవన్న మితి ద్వితీయపతమాదాయ---వరిహరతి. 

టీ. “నల్ = సత్సదార్థము, ఆసీత్ = కలదు” ఇతి = అని, శబ్ధార్థ ఛే - 

శజ్దార్థ=శ భ్థార్థములకు, 'భేదే = ఛదముకలదేని వై గుణ్యం = అచై ఏత భంగము ఆవ 

"కేల్ =ఐవచ్చును. అభేదే=భేదము శేకపోయె”నేని, పునరు_క్తిః =,పునరు క్రి, స్యాత్ = 

కలుగును. 

కా. “అనదానీత్ ” అను వాక్యమువై నెట్లు దోషమును ను చెక్స్ 

తిరో “సడానీత్ ” అను ఎాక్పుముమిాయం గూడ నళ దోష చెప్ప 

వచ్చును, సత్ అనినను, ఆసిన్ అనినను అర్థ క పమ రెండా ? 

విచారించిన,. సత్ అనినను ఉనిక్రియే; ఆసీకో అనినను ఉనిక్రియ్ కదా! 

కావున నీయర్గములకు భేదము లే దనినచోం బునరు క్లిదోహము 

వచ్చును. ఒక్క. యరమునే ెండునూటులు చెప్పుట యనుచితము 
కదా! బృట్లు గాక 'యేదియో యొక విధముగ వానికి భేదమును సాధింహ 
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బోయిన మత సిబ్ధాంతమునకు భంగము వచ్చును. ఉనికి యొక్కటియే 

యని కదా మిరు చెప్పుచున్నారు. 

అవ, అభేదవత్ము న్యాశ్చయించి యీాఫూర్వవతమును ఖండించుచున్నా (డు: 

నో మైవం లోశే త శేతణాత్. 86 

క్ర నరవ కురులే జ వాక్యం బ్రూ బూతే _థార్యస్య -ఛారణమ్, 

తారదివా సనాయు_క్ట కం ప్రక్యానీ త్స ది తీరణమ్. 87 

వ్యా. "మెవమితి. పునరు _కిదోవన్య కక పరిహార ఇత్యాశంక్యావా_లోశే ఇతి, 

లోశే ఏవం విభేషవు ప్రయోగోమ పునరు_క్టభావః క శ్ర ద్భప్ప ఇత్యాళంక్యాహ---- 

క_ర్పవ్యమితి. భవశ్వేవం లోశే. శ్రుతౌ కిమాయాత మక్యేత అవా---ఇత్యాదీతి, 

టీ. మా వీవం = ఇట్లు (అభేదము నంగీకరించిన ఫునరుక్రిటోషము కలుగు 
నని చెప్పంగూడదు. లోశే = లోకమునందు, తథా = అవిధముగ, ఈతణాల్ = 

యాచుచుండు టవలన; అట్లు వెన్పంగూడ దని వూర్వముతో ననర్టయము; క్ర _ర్ధవ్యం = 

చేయవలసినచానిని, కరు లేజచేయుచున్నాండు. వాక్యం=చెప్ప(దగినదానిని, బ్రూలే నూ 

వెవ్వుచున్నాండు. ధార్యన్య = ధరింపవలసీనదానిని, ధఛారణమ్ = ధరించుచున్నాండు, 

(ఇచ్చట కర్తార్థమునందు షష్టి “ధరించుట కలుగుచున్నది” యని యుండంగా 

తాత్ప్సర్యమును గప్ హించి నుఖార్థ మై “ధరించుచున్నా డు” అని చెప్పబడెను. 

ఇతలి,, యు కం-ఇత్యాది=అనుమొదలను, వాస నా=య థార్థస్థి తిలో పునరుక్తి యున్నను 

దానిని దోషముగ. గకొనక సర్వసాధారణాముగ జరుగుచున్న వ్యవహారములకు సంబం 

ధించిన సంస్కా_రములతో 9 యుక్తం ప్రతి = కూడియున్న శిష్యునింూర్చియే,; సల్ 

ఆసీత్ =నత్పదారము కలదు. ఇతి=అని, ఈరణం = నెపుట కలుగుచున్నది త్రి 

చెప్పుచున్న యేవట గౌ వక్ a (ర, 

తా, వై వూర్వపతము య్వుక్త మైనది కాదు, “సత్ క్ ఆసీత్” 
అను రెండు పదములకును అర్థభేద 'మెప్పటికిని లేదు. ఇట్లు లేకపోయి 
నంతమాత్ర, మున ప్రనరు క్రి కలుగదు. కలిగినను లోకన్యవహారనిద్ధ 

మగుటచే దోషమును కలిగింపదు. వాయ కార్యమును చేయు 
చున్నాడు, వాక్యమును చెప్పుచున్నాడు, ఇత్యాది వ్యవహారము 

లనేకములు లోకమున గానవచ్చుచునే యున్నవి. ఇవి దోషములుగం 
బరిగ్రృహింపంబడుట "లేదు కడా! కావున “స డానీత్ ” అను వాకు 

ముగు దోషయు_కృము కాదు. మజియు వా _స్తవస్థితిల ౮ నాసత్పచార్థ 
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మునుగూర్చి చెప్పులాం డెవడు ? ఏకస్వరూవునిం గూర్చి చెవ్పందగిన 

విషయనువమాత్ర, మేది కలదు? వినువాండు మాత్ర 'మెవ్వండు ? ఈ 

సర్వమును కల్పిత మగు గురుశిష్య భేదము నా శ్ర యించియే కదా 

వచ్చుచున్నది. ఇచ్చట శిష్యుండగు వాం డజ్ఞాండు 'కావునను వాని చి త్త 

మున న్యవహోరవాసన లన్నియు స్థిరములై యున్నవి శావునను 
వాని చిత్తము ననుసరించియే వేద మువబేశించుచున్నది. వై నజూావిన 
లోకవ్యవహారముల నిర్షాషములుగం బరి గృహించు వ్యవహారములకు 

సంబంధించిన సంస్కారములు వాని చిత్తమున నున్నవి గావున వేదము 
వానినిగూర్చి యిట్లు చెప్పుచున్నది. కావున న భేవపకుము న్మాశ్సోయించిన 

దోహ మేమియు లేదు, 

అవ. “ఇబ్రైనను ఆ శుతివాక్యము సంప్రార్హ్ల ముగ స్థిరముకాలేదు. 'ఆగ్రేడస్ళ నీకి 

ప్రూర్యముని అని యం దున్నది. సత్సదార్థ మేకరూవమే యగునేని దానియందు కాల 
"భేద మెక్క-డిది ! మణీయు పప్రవంచము లేనప్పు జేకరూపముగ నున్న పదార్థమునకు 
జ ప్రవంచమున్నవ్వుడు "భేదము కలుగవచ్చును. ఇదియంతయు మోసిద్ధాంతమునకు 
విరుద్ధమే కదా!” యనిన సమాధానమును చెప్పుచున్నా (డు: 

నో. కాలాభావే ఫులే త్ను క కాలవాసనయా యుతం 
ఇథి ర) ప్ లీ 

రును అల క శిమ్యం ప్ర త్వేవ చే నాత్ర ద్వితీయం నహి శంక తే, 88 

వ్యా. నన్వద్వితీయే వస్తుని భూతకాలాభావాదగ, ఆసీదిత్యు క్తిరనువవన్నే 
త్యాశంక్యాహ----కాలేతి. నను జగదుత్ప తేః పురా జగదభావేన సద్వితీయత్వం 

బ్రవాా ఇత్యాశంక్య శుతిప్రవృళ నైవతవాసనావిష్రశొ కృ ప్రతిబోధనార్థత్వాల్ 

నాతిశంకనీయ మిత్యాహ----లే నేతి. 

టీ. శాలాభావే = వక స్వరూవ మగు సత్పదార్థమునందు కాల భేదము 

లేకున్నను, “పురా = పూర్వ కాలమునందు” ఇతి=అని, ఉక్షిః = చెప్పుట, కాలవాస 

నయా = కాలసంస్కా_రముతో, యుతం = కూడిన శిమ్యం ప్ర 
గూర్చియే? లేన = ఇట్లే సర్వమును ద్రవంచవాననాయు క్షం డగు శిష్యుని గూర్చియే 
చెవ్సయడుచుండుట చేత, ద్వితీయం=మఆజీయొక్క_ విషయము "లేక సత్పదార్థమునకం టె 
(ప్రపంచము ఖిన్నముగ నుండవలయు నను విషయము, న శంక్య "లే హి = సంశయింవం 

దగదు కదా! (ఇచట (ప్రశ్న లేవియుః బనికి రా వనుటు) 

తా, ఇళ్లే “సృష్టికిం బూర్వమున సర్వము సక్చదార్థమే యయి 
రముండెను” అనుటయు శిష్యుని చి త్రము నా ల్స్ యించియె యని తెలిసి 

ప,తివీవ = శిష్యునిం 
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కొనవలయును, వర మేశ్యరుండు వకరూవుం .డగుటచే ఆయనయందు 

చేశ కాలాది భేదములు లేను. అయినను శిష్యునకు నట్టి కాలవాసన 

కలదు. కావున దాని నాశ శ్రయించి శ్ తి యాయనయందును కొల 

మును కల్పించుచున్న ది, లదే యొక్ళపరయు యన నేల? శ్రుతి యా 
యద్వి్షితయునింగనార్చి చెవ్వు సర్వవిషయములును శిష్యునిచి తేమ నాశ 

యించియే చెప్పండుచున్న వి, శేవవాసన కలవాం డగుటవేతనే వ ప్రసవ 
బ్రహానులకు "భేదనునుకూడ చెప్పుచున్నది. బ్రంతమా త్రమువలన 

నాయనకు పారమార్థిక ఖదాదు లుండవలనీన వని లేదు . కానన నీవిహ 

యమై శంకలం చేయుటయే తగనివని శిష్యుల మనస్సు ల క్ట టున్న 

న ట్ల శైల నువదేశింపుచు గురువులు వారి నుద్దరింసవలయును కదా. 

అవ. ఇవ్వుడు సర్వవాదివాక్ స్తంభమున సిద్ధాంతరవాస్యము చటి(గించు 

చున్నాడు? 

న్లో, చోద్యం వా పరిహారో వా క్రియతాం దైషతభాషయా, 

అద్యైతభాషయా చోద్యం నాస్పి నాపి తదు త్తరమ్. వెరి 

వ్యా. ఇదానీం సిద్ధాంతరవాస్య మావా... చోద్యమితి. వ్యవహారదశాయాం 

చోద్యాదికర్రవ్యం. పరమార్గత స్త దై కతమేవ త త్త మిత్యర్థక. 

టీ. చోద్యం చా = పప్రశ్నకాని పరిహారః వా = ఊత్తరముశాన్సి చై దై పత 
భావయా=భేదముతో, క్రియతాం = చేయయుడుంగాకు అడై పతభొషయా = అవత 
ముతో విచారించిన, చోద్యం = ప్రశ్నము, నా_స్టి=లేదు. తదుత్తరమ్ అపి = దానికి 
ఉత్తరమును, న = లేదు, 

తొ. అడుగుట చెప్పుట యనునవి భేద మున్నప్పుడే కాని కలు 
గవు. అభేద మైనప్పుడు అడుగువాం జెవ్వండు ? చెప్పువాం డెవ్వంకు ( 

ఈకారణనువలన శా స్త నునంను చి త్తదార్ల రష్థమున్నక చేయంబము 

వృశ్నోత్త తరము లన్నియు చెతిము "నాశ్రయించియే చేయంబసు 

చోన్నవి. -ఈకారణమువలన నద్వతీయాతునిగూర్స్చి ప్ర నశ్న యీ "లేచు, 

భదవాసనాయు కు లగు లిషు ష్యూలకొటిుై యట్లు ఇప్పలకుదున్నది. 
. గ వ్ ౧౧ 

కావున నందు దోష మేమియు నుండదు. 

“భీదమే పరమార్థము కారాదా” యనిన నట్టు చెప్పుట శబ్ద ప్రమాణ 

మునకు విరుద్ధ మని ప్ర ఎత నుదావారించుచున్నా (డు: 
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న్లో, తదా సీమికగంభీరం న తేజో న తమ _స్పతమ్, 

అనాఖ్య మనళివ్య_క్తం స ల్కెంచి దవశిష్య లె. 40 

వ్యా. పరమార్థత్ చె్యతాభావే స్రతిం పృమాణయలతి._త చేతి, _స్త్పిమితం 

నిశ్చలం గంభీరం దురవగావాం మనసా విషయీకర్తుమశక్యం న తేజ స్తేజస్త్వానధికర 

కం. న తమ స్థమసో విలక్షణం, అనావరణాన్వభావం, తతం వ్యాప్తం అనాఖ్యం 

_వ్యాఖ్యాతు మశక్యమనభివ్య క్తం చతు రాదిఫిరప్యవిషయాకృతం,. సచ్చూన స్టవిలతీణం. 

ఆత నీవ కించిదిదంతయా ని చై హమమశక్య మవళిష్య తే ద్ర్వ్వతనిషే ధావధి ల్యే నావతిష్థతి 

ఇత్యర్థః. 

టీ, తదా = సృష్టికిబూర్వ కాలమున, ప్పిమితగంభీరం = నిశ్చలమును గంఫీ 

రము నైనట్టిదియు, న శేజః= తేజస్సు కానిదియు, న తమః = చీళటికంటె భ్న్న్యమె 

నదియు, తతం = సర్వవ్యాపకమెనదియు; ఆనాఖ్యం=''ఇది యిట్రిదో యని చెప్పరాని 

దియు, అనభివ్య _క్షం=ఇం ద్రి, యములకు గోచరము కానిదియు నగు, కించిత్ జఆనిర్వచ 

నీయమగు, సత్ = సక్సదార్థము మ్యాత్సమే, ఆవళిష్య లే = మిగిలియున్నది. 

తా, భేదమే పరమార్థ వోనుటకు నెట్లును వీలు లేదు, వ్రవం 
చము చేతనజడరూప మనుటో నిస్సంశయము, అందు చేతనులు జీవులు, 

తక్కిన ప్రపంచము జడము, వ్రందు జీ వశ్వరరూపములు రెంసు నొక్క 

ట్రియే యని శేవల యుకృలతోకూడ నిరూపించి (శ్రుతిచే నువదేశింపం 
బడిన మైక్యము ననువాదము చేసియున్నాను. జడ ప వవంచమును 

"కేవల నామరూపాత్త కమే యని నిర్త ర్లయించియున్నాము, నామరూప 

ములను విభాగించిన నెందును స త్రకంశు ఖన్నమగువదార్థ "మేదియు 

"లేదనియు. జెప్పియున్నాము, ఒక్క -పదార్థమునే అనేక నోనురూవము 

లతోం జూచుట పరమార్థము కా దనుటలో సంశయము "లేదుకదా ! 

మజీయు నామరూపములకు "'భేదమేకాని సత్తకు భేదము లే దనియును 

నిరూపించియున్నా ను, ఈభదము భ్బాంతిసిద్ధముగం గూడ నుండుట 

సంభవించుచుంక, కేవల న్యవహా కరము నాశ్రయించి నిర తుకముగ 

భిన్న స్వరూవముతొ* నుంశుటకు వీలులేని స త్రకు భీవము కల్పించుట 
యేటి యుక్తి? వ్యవహారమంతయు సత్యము గానే యుండితీరవలయు 
నను వియవమ మెంచె చైనం గలదా? రజ్ఞ జాసర్పనుకూడ వ్యవహోరసుద్ధ మే, 

అది సత్య మగుచున్నదా ? ఇ్రదియుసుగాక "భేదము ప్రత్యతనిద్దేను. 



142 శీ) వేదాంతపంచదకి, ద్వితీయ ప్రశరణను 

శబ్బవ్రచూణనుం గూడ దీనినే వెప్పునెని యప్పు డప్రమాణమే 
యను, వ్రమాణాంతరసిద్ధ మగు విషయమును చెప్పుట యసువాదమె 

యగునుకదా ! తేలియనిదానిని తెలుపుటయే ప్రమాణమునకు లత 

ణము. కావ్ఫన లోకసిద్ధ మగు భేదముచే పరమా కోత్పర్యముగం చెప్పిన 

వేదమునకు బ్రానాణ్యభంగము కలుగును. “కలిగిన. కలుగుగాక” 

అనియెదవేమొ అట్టు చెప్పుటకు వీలులేదు. లోకమున సాధారణ, 

ముగ సర్వవిషయములయందును నే బప క్ర మాణ  మంగీకరింపంబడు 

చున్నది. “నాలుగు దిననులకు ముందు శాక ట్రణమున నుత్సవము జరి 
“గను” అని యెవ్యంబేని చెప్పిన నాయుత్సవమును చూడకయే జను 
లావిషయమును సమ్హుతిం గొనుచున్నారు, కావున శబ్ద ప్రమాణ మవళ § 

ముగ నంగీకరింపం బడవలనీనదియే. సామాన్యులవాకస్టముళే యిట్టుండ, 

అనాదిసిద్ధమగు పర మేళశ్వర వాక్యమును గూర్చి "యేమి 'చెస్పనలయును ( 
(వేదము వర మేశ్వరనిర్మిత మనుటను గూర్చి నాచే రడింపయిడిన బ్రహ 

సూ త్రార్థచం ద్రిక మూడవ యధికరణము చూచునడి) అ ట్రంగీకరిం 

చిన పె నవి ర్త ంచినపిధముగ చానియం దచఖేవమే చెప్పంబడి “యుండ 

వలయును, సేవ” అను మొదలగు ట్ర్, తిచి నీవిషయమే చెప్పంబడి 

యున్నది. దీని యర్థమును నివరించుచో వైస్మృతియు నీవిషయము నే 

ప్రకటించుచున్నది. యు క్లియు దీనినే యనువాదము చేయుచున్నది 
యనుట వై ననే చూపియున్నాము,. కావున నెప్పటికి నభేవనమే పర 

మార్ధను. 

అవ. మజీయొక ఫూర్వవతీము నుషకమించుచున్నాండు:--- 

నో నను భూమ్య్యూదికం మాభూ త్పరమాణంతనాశ త్ర 

కథం తే వియతో సత్వం బుద్ధి మారోహ తీతి చేత్ , 41 

వ్యా. నను జనిమ లే స్రెషన అనిత్యస్య భూమ్యాచేరస శ్ర షమస్తు. నిత్యా కాశస్యా 

సత్త్వం కథమంగీ క్రియత ఇతి శంక'తే_నన్నితి. 

టీ, నను = ఓయి, వరమాణు...నాశతేకి = పరమాణ్వంత = వపరమాణుపువజుకు, 

నాశత8=నళించు స్వభావము గలది యగుటవలన (అవయవము లుండుటవలన భూమ్యాది 

కం = భూమి మొదలగు భూతసముదాయమును, 'భౌతికములును, మాభూల్ = సృష్టి! 

పూర్వకాలమున నుండకుండిన నుండకుండునుగాక, వియత$ = అవయవములు "లేని 
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యాకాశముయొక్క, అసత్వం = లేమి "తే=నీ మొక్క (వేదాంతియొక్క, బుద్ధిం = 

బుద్ధిని కథం అరోవాతి = ఎట్టు అధిష్టించును? (ఎట్లు తెలియు ననుట). ఇతి చేత్ = 

అనియెద వేని వినుము. 

తా, ఈ వూరషసకుము తార్కి_కులది. వారిమతమున నాకా 

శమునకు నవయవములు లేవు. అది నిత్యము. తక్కిన భూతములు 

నాల్లును పరమాణువులనుండి ద్వ్యణుకత్య “ణు కాది కృమంబున జనించి 

నవియగుటచే నవయవయ్వు కనులు, పరమాణువులు స్వయముగ నవ 

యవాదులు "లేనివి వైనను ఆకాశకల్చ్పననున నైనను రెండు చరి దష్భరాణుక 

మగు ననియు, అని ద్వ్య్వణుకములు మూయ గలని త త్ర్వణుకీ మగు 

ననియు, ఐ్రదియే (క్రమమున కొంతకాలమునకు భూమ్య్యూదిమహా 

విండను "లేర్పడు ననియు వారు చెప్పెదరు. అ ట్రగుట చే వాను 

భూమ్యాదినాశనుల నంగికరించి యాకాశముయొక్క_ యభావమును 

గూర్చిమాత్రమే వూర్షపక్షము చేసిరి, “ఆకాశము లే దనువిషయ 
మును నిర్ణయించుట సంభవింవదు అని వారి యఖిప్రాయము. 

అవ. దృష్టాంతపూర్వకముగ నీపూర్వపత మునకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: 

న్ అత్యంతం ని నిరగ దోమ యథాచాె బుద్ధి మా ఫీ శీతం, 

త్ర చైవ స స న్నీరాకోశెం కుతో న్ యే మతిమే. 49 

వ్యా దృష్టాంతావప్తంచేన పరిహరతి..అత్యంతమితి. అత త్యంతం నిర్దగ జగ నాత్ర, 

రహి పితమిశ్యర్థః. 

టీ, అక్యంశం=మిక్కి-లి, నిర్ణగత్ = జగత్తు'లేని (జగత్తును విడిచిన యనుట్స, 

వో్యోమ=ఆకాశము, బుద్ధిం=బుద్ధిని, ఆడా=నృ్షిః ఫూర్వమందున్నట్టు, యథా=వ ప్రకా 

రము ఆ శ్రితమ్ = అశ శ్రయించినదియో, తై వ=అట్టే నిరాకాశం = ఆకాశము లేని? 

సచ్ = సక్పదార్థను ఆకాశరహిత మగు సక్పదార్థము), కత8 = వీకారణమువలన, 

మతిమ్ = |  నాశ్రయనే = అశ శ్రాయింవదు! 

శా అశాశొభావము స్ట గోచర. మగుటలో నాశ్చర్యు 

చుదియ. చేదు. సర్వవ, ప పంచీ మగు నాశాశ మెట్టు గోచర 

ముమయ్యునో, అట్లే యాశకాశవిహీన మగు శుస్థతత్యపడార్థ కము కూడ 

గోచర మయ్యెను, వందు అసంభవ మేసియు లేదు, “ఆకాశమును 

సత్పదార్థమును సాధారణనుగ సర్గవిషయములయందు నొక్క_టియె, 
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ఆవ, దీనియె మజల (ప్రతివాది నుద్చోధించి (చేప మజల వానిపక్ష్షము ఖండించు 

చున్నాడు: 

శ్లో, నిర్ణగ దో్ట్టను దృష్టం చే త్స) కాశతనుసీ వినా, 

క దృష్టం కిం చ తే వమే న పృత్యతుం వయ టలు, 48 

వ్యా. నహి దృ ప్రే తదనువవన్నమితి న్యాయమా శి శ్రిత్య చోదయతి-నిర్లగదితి, 

దర్శన మే వాసీద్ధమితి పరిహరతి. ప్రకాశేతి. అవసిద్దాంతో 2 పీత్యాహ.క౦ చేతి. 

టి, నిర్ణగత్ =సర్వ ప్రపం చరహిక మైన, వ్యోమ = = ఆకాశము, దృష్పం'వేల్ = 

ప్రక్యకముగాః గానవచ్చునది యనియద వేని, పృకాశకమసీ సివినా = కాంతియో, 

ఏశటి యో యీశెంటిలో చేదియా యొకటి లేకుండ, క్య౭ఎచ్చట, దృష్రం=వ్రత్యత 

నుగుచున్నది? కిం చ = మణియు, తే=నీయొక్క, సమే = పత్సృమునందు; వియత్ = 

ఆకాశము, ప్రత్య తం=కానవచ్చునది. న ఖలు = కాదుకదా, 

తా, “ఇట్లు చెప్ప నేల? వ వ్రవపంచకూన్య వుగునాకాశము ప వత్యత. 

ముగ నున్నది, భూమ్య్యాదులుడి దానిని విభాగించి చూడవచ్చును, 

సత్పదార్థ మిట్టిది కాదు కడా! భూవమ్య్యాదులు నళించుస్వభొవను కలని 

"కావున "నప్పు "డొకచేళ శేషించియుండు నన్నను వ ప్రత్యయము మాత్రను 
కాదుకదా. ఆకాశము కూడ నిట్టదియ యగుటచే నాసర్వహార్డ 

వది యము కానేరదు” అనియెద ము. ఆకాశముకూడ ప్రపంచ 

హీతముగ కానవచ్చుట లేదు. ఎంత విభాగించి చూచినను ఆకాశము 

శమన నెనను , చీశటితో నై నను కూడియుండునేకాని యూరక 

యుండ దనుట స్పష్టము. కావున నెప్సుశు కానవచ్చినను ఆయాకాశమను 

ప్రపంచనహితమయ్యే "కానవచ్చుచుండును, మణటియు నీవముతనున 

(తార్కిక మతమును) నాయాకాళము పృత్యకుమే కాదు, కావున నీకు 

పృపంచరహిత శేీవలాకాశానుభవమును లేదు, ఆకాశనరహిత సత్ప 

దార్థానుభవమును "లేదు, 

అవ. ఇట్లు ఫూర్వవాదిని ఖండించి గృంథక ర్త స్వానుభవమును వివరించు 

వ 

న్లో, క్ల. సద్వన్తు శుద్ధం తనాభి ర్పిక్చెతే రనుభూయ తే, 

యుస్ట్రిం స్ట్" న శూన్యత్వం శూన్యబుద్ధెళ ER నర్జనాత్ , 44 
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వ్యా. నను దర్శనాభావః సద్వస్తున్యపీ నమూన ఇళ్యాళంక్య, నత; సర్వానుభప 

సిద్ధత్వా నైవ మిత్యాహం---సద్వ స్తీ పతి. నను తూప్టీంభా వే శరాన్య మేవ. ఇతరస్య 

కస్యాపి ప్రతీళ్య భావాదిత్యాశంక్య శూన్యస్యాపి శూన్య ప్రతీత్యభావాచ్చూన్యమపి 

న నంభవతీ త్యావా._న శరాన్యళషమి తి. 

టీ, శుద్ధం = అకాశాదిసర్వప్రపంచరహితమె నిర లమైయున్న, సద్వస్తు తు= 

సత్పడార్థమై లే, నిచ్చితె! = జ్ఞాననిక్సయముగోల, అస్తాఖిః = మాచే (వేదాంతులచే 

తూష్టీం స్థికౌంసర్వసంకల్పములను విడిచి మొనముతో నున్నప్పుడు "లేక సమాధియందు, 

అనుభూయతే = అనుభవింహబడుచున్నది (నీవిషయమును కాని. నంకల్పింవక, 

మనస్సును శాంళముచేసి యున్న ప్వడు ఆమనస్ీ స్ధితిని గృహించుసాక్షీయే సత్పదార్థ 

మనుట. అది ప్రపంచమును చూచునదియు కావున స్ట దృపంచము దానియందు 

'లే దనుటు శూన్యబుద్ధేః=శరాన్య మొకప్వుడు కల దను బుస్దని వర్ణనాత్ చజతొలం 

గించుటవలన (అట్టి యభిప్రాయము యు క్టియు క్రము కా దనుటవలన [కథా = ఆ 

మానకాలమునందు ]ః శరూన్యుత్వం = లేమి న [అనుభూయ శే] = అనుభవింవంబడుట 

"లేదు, 

తా, మావిషయ మన్ననో యిట్టిది కాదు. నిప్ప్రపంచ మగు 
నాకాశము మాకువలెనే మాకును అనుభవమున లేకపోయినను 

ఆకాశరహితమగు వరతత్వము మాత్ర మనుభవమున నున్నవి. మాలో 

నె నను సామాన్యులకు లేకున్నను క్లైననిర్థులకుం గలదు, జ్ఞానుల యను 

భనమేకదా యెప్పటికౌ నను వమాణము, ఆయనుభవ మెట్లు కలుగు 

ననిస్థ వినుము, సర్వసంకల్పములను వి విడిచి మనస్సును నిక్సలము గావించి 

మాచిన నాయమనస్క్ధితియందు మనస్వ్పాహీ యగుచేతన మొక్కటి 

గానవచ్చును. “ఇప్పు శీనునస్సు సంకప్సింపక నిశ్చలమైయున్నది; అవ్వుడు 

దీనియందు సంకల్పము జనింక సంబోవు చున్న డి, ” అను మొసలగువిషయ 

ముల నాచేతనమే గి హించుచున్నది. “చి తన ఎతు "బేవియు లేనప్పుడు 

ఏమియు లేదు” అనేయెన "వేము! అ en శూన్య మనువదార్థ మే 

యుండ దనియు నష్టయభిస్తా యము భా9ంతయే యగు ననియు నిద 
వణికే నివరించితిమి. వ్రస్తోతాన కుభ్గవనవను?నార్చియు నివ్వు డేమియు 

లేదు అని యెన్వంయను తలంచుట 3 చేదు, “ఇవ సాకీ”. అని గృహించు 

నవ్వుడును మనోవృ త్తి యుండకతీరదు కదా యనియెద వేమొ, 
"వేదాంత 10 
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అమనోవృ త్తి యున్నను లేకున్నను సాత్సి. సాఖ్రీయే కదా, -ఈయను 
భవము సంకల్పము లున్నవ్వుడు కూడ కలుగవచ్చు నే అనిమొద వేమెం, 

అది సత్యమే. స్పష్టముగం చెలియవచ్చానవస్థ యను కారణమున. నిదర్శ 
నార్ధమై మూ శ్ర మే మౌనస్థిలి వ్ర ఇ్ఞ వింపబడెను కాని విజ్ఞానికి నిట్టి 

యనుభ వము సర్వ కాలము లయందుం గూడ నుండు ననుటలో మాకు 

వివాదము లేదు. ఈవిధముగ ననుభవములో నున్న యాసాథీీ ప్రపం 
చమును మూాచువాండు కావున నాతనికి నీ పృవంచముతో సంబంధము 

కలుగ దనుట ప్ర క్యేకముగ చెప్పవలసీనవిషయము కాదు. కంటికి 

తనమే జూడంబడు స్తంభాదులక సంబంధము లే ,దనుటలో" వివా 

సక్పదార్థము మా కనుభవములో నున్నది. ప్రపంచమునకును సత్స 

దార్థనునకును గల సంబంథను కల్పితమే యని పలుమాటు చెప్పి 

యున్నాము కదా! కావున సర్పదాన్థ్రమునం చె పంచగంభము (వా_స్థన 

సంబంధము) చేదు. 

అవ. మజీకొన్ని సంశయముల నివారించి సత్పదార్థానుభవమును స్థిరము నేయు 

చున్నాడు! 

శో స సద్బుద్ధి రపి చే న్నా స్టీనా _స్త్వస్య స్వ ప్రభత్ణతః, 

నిర ర నస్క_త్వసాతీ కా త్సన్నాత్స ౦ సుగమం నృణామ్. స్ 

వ్యా. నను త్రర్రి రి సద్భుద్ధ్యభవాత్చత్వమపి న ఘటత ఇతి శంక శే... సద్భుద్ధీరిశి 

కన్య స్వ ప వ్రశాళశ్వాన్న తద్భుద్ధ్యభావో౭ఒనిప్త ఇతి పరివారలిమా స్వ స్యేతి. స్వగో 
చర బుద్ధ్యభావే కథం సద్వ_స్త్వవగంతుం శక్యత ఇత్యత ఆవానిర నస్క క్యేలి. 

టీ. సద్భుద్ధిః అపి=ఇవ్వు డొక పదార్థ మున్నది యను తలంపును; శ్వా స్టీ'చేల్ = 
ఆ యనుళవసమయమున లే దందువేని, అస్య = = ఈవ వర మేశ్వరుండు (ఇది కర్త ర్థదుందు 

పస్ట్, స్వ పృభత్వతక=స్వయం ప్రకాశుం డగుటవలన మా అన్ను = (ఆశలంపు లేక 

పోవునుగాక. నిర్శనస్కత్వసాతీత్వాల్ -నిర్థనస్కత్వ = మనన్ఫు లే దనువిషయము 

నకు సాక్షీతాషల్ =సాక్షీ యగుటవలన, సన్హాత్రం=అసశ్సదార్థము, నృణామ్=మనుమ్యు 
లక్కు సుగమం = నులభముగం చెలియును (మానస్థీతినుండి మెలకువ. జెందినకపిదప 

“న నింశతకోముందు మానముతోో నుంటిని” అని స్మరించుటవలన నప్పుడు సాకీ కలం 
> 
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డనుట యూహింపంబడుచున్న ది. అహ్షుడును తన సంకల్వాభెొవము తనకుం చెలియు 

చునే యుండును కదా యనుట), 

తా, “ఆమౌన కాలమున ఇచ్చట నేదియు లేదు? అను శూన్య 
బుద్ధి యెట్లు లేదో “ఇచ్చట నొక పదార్థము కలదు'అను సద్భ్బుద్ధియు లేదు 

కదా. ఇట్టుండ నచ్చట సత్పడార్థమే యనుభ వింపబడుచున్న ది. అనుట 

యెట్టుః?” అనియెదవేమొ విసను. ఏబుద్ధియు "లేకపోయినను అను 

భవమునకు విరోధము రా దని మున్నే వివరించియున్నా ను, అప్పుడు 
సాత్ కలడు కాన్రన కూన్య బుద్ధి లేదు. ఆసాక్షీయు స్వవ, 

గుండ (అన్యసహాయము "లేక స్వయముగనే వ, కాశించువాంటో) యగు 

చే సద్భుద్దియు "లేకపోయిన లేకపోవచ్చును. సంకల్ప మున్నను లేకు 
న్నకు ప్రశీవానికిన సంకల్పాభావము తెలియుచునే యున్నది యను 
టలో 'సృశయము లేదు. ఆస్థీతినుండి మెలకువనొందినపిదహ గూడ 
“జంతకాలమువజుకు మానముతో నుంటిని అని స సరించుచున్నా(డు 

కదా, కావున మనస్సంటీోభము లేనప్పుడు కూడ నిర్వికారుండై సామీ 
యున్నా6 డనుటను గృహించుట బహుసులభము, “ఛిదము మోవమత 

మున "లేదుకదా. రేనుభవించువాం స చెవ్వడయు! ? అనుభవింవం బడు 

వా 'జెన్వండుూ” అనిమయొదవేమెొొ. ప్ ఇతరము లన్నియు జీవేళ్వరు 

లకుం గల శల్పిత భేదము నాశ యించియే జరుగవలయు నని మొట్ట 

మొదటే చెప్పియున్నాము, "అఆవిద్యోపాధియం దున్న పరమేశ ఏరుండే 

నిరలమగు 'స్వస్వరూవమును చి త్తసాకీగ తానే యనుభవించును. 
అవ. ఇట్లు వాదముల ఖండించి నిదర్శనపూర్వకముగ శృుత్యర్థమును పరిష్క 

రించుచున్నా (డు: 

న్లో, మనోజృంభణరాహి తే యథా సాక్షీ నిరాకులః, 

మాయాజృంభణతః పూర్వం సత్త శైవ నిరాకులమ్. 40 

వ్యా, ఏవం నివ్ప)వంచస్య సాక్షిణ స్తూప్టీంస్థికొ భానం (పృదశక్ల్ళ్యుత ద్దమహైంత 

బలేన సృష్పేః పురాపి సద్వన్తు తథావగంతుం శక్యతే ఇత్యావామన ఇతి, 

టి. మనోజృంభణరాహి లే = నున$ = మన స్సుయొక్క్ల; జృంభణ = = విజృంభ 

రాము (వృత్తులవే పృసరించుట్స, రాహిత్యే=లేనవ్వుడు, సాశ్నీ = సాక్షీ యగు న్వస్వ 

రూపము, యథా = ఎట్టు, నిరాకుల$ = నిర్గ లమెయున్నదో, తథా వవ = అట్టె, 
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సల్ = సత్పదార్థము; మాయాజ్బంభణతః = మాయా = మాయయొుక్క జృంఛణత?= 

ప్రపంచరూప మగు జృంభణమునకంటె, ఫూర్వం = ముందు నిరాకులక్ = నిర్యలనై 

యుండెను, 

తా. కావున మౌొనస్థితియందు మనస్సు లేనప్పుడు నిర్తలుం చై 
థి ధా "యా 

సరష్షపదార్లసంబంభనుల వరించి సాశీ యెట్లు సయముగ బ కాశించు 
థి జ ౧౧ (WU 

చున్నా డో సత్పదాక్టముకూడ సూయచేం చ, పంచమము సృజింపంబడక 

ముం దళ్షే సృకాశించుచుండెను. మనస్సు విషయా'కారనముగం బరిళా 

వింపక వూర్ననము సాశీ యెట్లు సిద్దుడై యుండునో మాయ 
అ అ ఇ జరు వి ప్రవంచాకారముగం బరిణమింపక ఫూర్యుము సక్చడార్థము నళ్ట్లే నిర్మ 

ఆ జక = అల మ లము యుండును. శ్రుతి యీయక్థము సె చెప్పుచున్న ది, 

వి. స్వభావము సవాజమగుపదార్థమునకు, నింకయేల యేుపదార్థమున శై నను, తిర 

సారము (ఆభ్చా ఇృదనముు మాత్రమే కాని స్వభావనాళ మెప్పటికిని కలుగ దనుట 

సర్వ ప్రమాణసిద్ధము. కావున విచారించినచో మనోవిజృంభణమునకు ఫూర్వమువలెనే 

తర్వాత కూడ సాక్షీ నిర లుండుగశే యున్నాడు. విజృంభించినదియు విజృంభింప 

కుండినదియు మనస్సే. సాక్షీయన్ననో యొప్పుడెవ్వ 'డేయేస్థితి కలుగునో దానినెల్ల తాం 
జూచువాండుగనే యున్నాడు. చూడంబడు పదార్గమునందు కల విశౌొరములు చూచు 

వానికి నంటవు కదా! కావున భాంతివలన వివేచన చేయలేక "మోసపోవుటరీ "కాని 

సాక్షీకి చేది యెట్లెనను వికారము లేదు; ఉండుటకును వీలు లేదు. స్తంభము భగ్న 

మెనచో దానిని చూచుకన్ను భగ్నమగునా? కావున చెప్పటికిని సాక్షీ నిర్వికారుంచే. 

ఇట్లే సత్పదార్థంబును మాయావిజృంభణమున కుం బూర్వమున సేస్థితిలో నున్నదో తర్వాత 

కూడ నాస్థితిలోనే యుండును. ఎప్పటికిని నిర్వికారముగ"నే యుండును. నామరూప 

ములు బహువిధములుగ దానియం చారోపింవంబడినను దానిస్వరూవమునకు మాత్రము 

వోని కలుగదు. త్రాటిని సర్పముగం దలంచిన మనన్స్నునందే దోషము కలదు గాని తాటి 

శేమియు మార్పు లేదు కదా! కావున ఇన్ని భఫేదముల: జూచుచున్నను వానినల్ల నామ 

రూప భేదములు7గా నిశ్చయించి సత్పదార్థ "మొక్కటియే సర్వాళ క మని గ్రహించి 

జీశ్చ్రండును సత్యజ్ఞానానందరూపుండె కావున దానికిని తనకును భేదము లే దని నిర్త 

యించుకొనవలయు నని యాస్థితికి పరమాఖిప్రాయము,. 

ఆవ, ఇట్లు సర్వమును వివరించి మాయాస్వరూపమును నిర్ణయింపుచున్నాండు:- 
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న్లో, న్నిస్తత్వా కార్యగమ్య్యూస్య శక్తి రా * యాగ్ని శ !కివత్, 
నహా ళక్టిం క్వచి త్క_శ్సిత్ బుద్ధ్య లే కార్య్భతః పురా 47 

న్యా, మాయాయాకి కిం లవ,ణమిత్యత ఆహా_ని స్తక్వేతి, నిస్తత్వా జగ త్కా 

రణభూతాద్వస్తునః వృథ భక్ తత్త రహితా కార్యగమ్యా వియదాది 'కార్యలింగనమ్యూ 

అస్య సద్వస్తునః శ _క్రరియదాది కార్య జననసామర్థ నం మాయేత్యుచ్య లే. వస్తున్వరూ పాతి 

రిక్తళ క్రిసద్భా వే దృష్టాంతమాహ.---అగ్నీతి. యథాగ్న్యాదిస్వరూపౌతిరి కం స్ఫోటాది 

కార్యలింగగమ్యం వహ్న్యాదినిష్థం సామర్ధ్యము సి తద్వదిత్యర్థః. శ్రే; కార్య లింగ 

గమ్యత్వం వ్యతిశేకము ఫేన ద్ర ద ఢయలతి..._నహి శక్షిమితి. 

టీ. నిస్తత్వా = త శ్రే ప్ట్రహదమునకం' భిన్న మగు స్వరూపము లేనిదియు, 

కార్భగమ్యా - కార్య = అకాశాదుల సృజించుటచే, గమ్యా = ఊహింవప(బడవలసీ 

నడియు నగు, అస్య శ క్రికజఈః సత్వ దార్థముయొక్క_ శకి అన్నిళ క్షివత్ = అగ్ని వో 

తృముయొక్క శక్తివల్సె మాయా = సక్సదార్థభిన్నముగ “మాయ” యను పదముచే 

వ్యవవారింవం బడుచున్నది. (అగ్ని వదమునకం టె భిన్న మగు “కాల్నుటో యను పద 

ముచే నగ్నిశ క్షి యెట్లు పిలుపంబడుచున్నదో అబే యనుట క్వచిత్ = ఎచ్చటను, 

కళ్చిల్ = ఎవడును, కార్యతేక = 'కార్భమునకం టె, పురాజ=ము౦దు, శ _క్రీంాపదార్థము 

నందలి సామర్ధ్యమును న బుద్ద సితే హీ = తెలియయబడదు. 

తా, ప్రపంచము మాయచే సృృజింవంబడుచున్నది యని చెప్పి 

యున్నాను, ఈ మాయను గార్చి కొంత 'చెప్పవలనీయున్నది. విచా 
రించిన దీనికి బ్రహభిన్న మగుస్వరూవమే లెదు. సృష్టిని చూచిన 

మూ త్రనే దది గృహీంపషబడవలసీయున్న ది, వదియోా యొక కారణను 

కేక గ సి కలుగదు కానునను పరమేశ గరుంయును శ్రి లేక యే కార్య 

మును చేయ నేరయు కానునను సరూపభిన్న ముగ నీక క్రి కల్పింవం 

బడుచున్నది. ఒక్క పర ము్వోనుని విషయమే కాదు, న్ పదార్థము 

కాని శ్రి లేక యే కార్యమును సాధింప నేరదూు. ప్రతి స్థంమునందును 
కార్యములనుబట్టి క కేకులు కల్చింషయునుచునే యున్నవి. అగ్ని తనలో 

చై వండిన పదార్థమును "కామ్బిన నన్నది, అవ్వుడు “అగ్నికి కాల్చు సావు 

ర్ట్యము కలదు అని మననము వెవ్వుచున్నాము. ఎచ్చటను "కార్య 

మును చూడకున్న శ_క్టి కానవన్సుట చేదు కదా! ఇస్సు సృస్తుత & నిష 
యమునందును ఆసక్పదార్థమునకు ప్రసంచ నిర్రాణ సామర్థ్యము కల 
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దనుట కార్యముచేం దెలియవచ్చుచున్నది. ఈ సామర్థ్యమే మాయ 
యనంబడుచున్నది. ఇది వా _స్తవస్థితిలొ నా సత్పడార్థముకం కు భిన్నము 
"కాకపోయినను ఖీన్నముగం గల్పింపంబడుచున్నది;" స్వరూపమే చేని 

దై థను ఇసరాపము కలదిగ నెన్నయడుచున్నది, 

ఆవ. “తత్త్వము లేని వదార్థ మొక్కటి కల దనుట యెట్లు!” అనిన సమాధా 
నము వెన్వచున్నాండు:లా 

క్ల. నసద్వన్తు సరః కి ర్న పా వప! స్వశ_క్రితా, 
సద్విలత,ణతాయాం తుశి క కింత ల్స్ ర ముచ్యతామ్. 48 

వ్యా. వీవం శ కక కార్య లింగగమ్యత్వ ముపపాద్య ని స్త త్త్వరూవతామువపాద 

యతి---న సద్య స్తితి. అయమభి ప్రాయః. సద్వస్తునః శక్తిః కిం సతీ? దేరాను. నతా 

వళ్చతీ. కధలే సతో౭భ్గిన్న ల్వేన తచ్చ క్రిత్వాయోగాల్ . ఉక్తా స్థ దృష్టైంక 

మావా---నహి వహ్న్నేరితి. ద్వితీయే2.పి కిం నరవిషాణతుల్యా ఉత నద్విలకుణేతి విక 
ల్బాఖిప్రాయేణా వళ కృతి---సద్విలత్ ణేతి, 

న్ సద్వస్తు=సత్పదార్థము; సత$ = సత్పదార్థమునకు, శక్తి=శ క్ట్రి న = కానే 
రదు. వపా బ్నాకి=అన్ని కి, న్వశ శ్ర శితా = తనరు దానే శ్లో క్షి క్గా నుండుట, న హి = లేదు 

కదా (అగ్ని తనకుం దానే శ కి కాదు కదా యనుట. శేః = అశ క్రి సద్విలతణ 

తశాయాం తు = సక్సదార్థమునకం టె భిన్న మగునేని తత్త్వం = దాని స్వరూవము; 

కిం = నీమిగా నుండును? ఉచ్యుతామ్ = వెవ్చంబడుంగాక (శూన్య మే యగును కదా 

యనుటృ. 

తా. స్వరూపము తేని పదార్థ మొక్క_టి కల దనుట నిశ్చాయ 
ముగ నాళ్చర్య కారణమే కాని మూయాగ్వరూసమును గారి విచా 
రించునవ్వు డట్లు తలంప నక్కణ లేను ఏల యనిన£__లోకమునం గల 
చ త్రి పదార్థమును స దూపముగా నైన ననసదూపముగ నెన నుండ | లో ౬౬ 
పపయునుగ్దా ! ఈమోయ వీనిలో నేప ? సదు మనినచో నా 
సత్సేదార్భంబునకును దినికిని భేద ముంకుటకు వీలు లేదు. నావురూవ 
ఛభేదమే సాని స తకు భేద మెంకును లే దనియు రెండవ సత్త యున్న 

దని చెప్ప్వటకు వీలు లే దనియు నిదివజశే నిరూపించియున్నా ము, 
ఇట్లు చూచిన శ_క్టియు శ క్రిమంతుండు నొక్క_టియే యగును. బ్రదియు 
విరుద్ధము, ఏపదార్గ మై మెనను దానే తన సామర్థ్యమై యున్నది యను 
టకు "వీలు కలదా? అన్నకి తద్భిన్న రూపను కలో దాహము (కాల్బుట) 
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శకి యగుచున్నది కాని ఆ యగ్నియే శ_క్లి యగుట లేదు కదా! ఇఫ్లే 
జలమునకును తద్భిన్న రూప, మగు ద్ర వత్వమే శ్రి యగుచున్నది 

కాని జలమే శ_క్టి యగుట లేదు కడా! కావున శ క్రి శ క్లిమంతు 
లకు నవళ్యము ఇద ముండవలయును, ఇన్నైన రెండవ వతుము నాథ 

యింపషవలసివచ్చును,. అవ్వుడు చెప్పడు. సత్పదార్థమునకంకె భిన్న 

మగునది యేమి కావలయును? 

వో, కూన్యత్వ మితి చే చ్చూన్యం వమాయాశార్య మి తీరితమ్, 

వ్యా. తశత్రాద్యం పక్షమనూద్య దూషయతి.._ శూన్య త్వ్టమితి, 

ట్రీ, [తత్వం = మాయాస్వరూవము] నూన న్ధ్రతే్టం = శరాన్యముగ నుండుటయే, 

ఇతి చేత్ = అనియొదవేసి, “మాయాశకార్యం = మాయచే సృజింపంబడిన ప్రపంచము, 

శూన్యం=శరన్య మైనదియే” ఇతి = అని ఈరితమ్ = శావ్బంబడి న టగును, (ఇది నమ 
యా య అర్ర 

శముకాదు కదా యనుట). 

తా, ఇంక నా రెండవపశుము నా శ్రాయించి “మూయ సత్పదార్థ 

మునకంటు భిన్న మె నసునదియ” యనిన “మోయ శరాన్యరూవమే” యనీ 

చెప్పి న ట్లగును. సత్పదార్థమునకం కె వ్యతిరి_క్ప స్త మైనది శూన్యమే కచా! 

ఇన పృపంచము కూడ్ కూన్యరూపమే కావలసివచ్చును. ‘ వది 

మాకు సమక మే కదా!” యనియెదవేమొ. అట్లు కాదు, మేము (వేదాం 

తులు ప్ర పపంచమును శూన్య మనుట లేదు. "ప్రపంచము శానవచ్చుట 
లే దని ముల లెదు, కానవచ్చినను ఇది కల్పిత మని గ్రహింపవలయు 
నని మారగ్రమే వెప్పుచున్నాము. దీని స్వరూవము శుద్ధ; హమే యయి 

యున్నసు స ్మజేయుక విధముగం జాచుచున్నా రని “చస్పుచున్నాము. 

ఒకే విధముగ. నున్న దానిని మజీయొక విధముగం జూచుట భాంతి 

యనుచున్నాము. సద్రూపుం డగు వర మేశ్వారునకును వ్రనంచమునకును 

మేము వెప్పెడి భేదము కల్పితమే యని వలుమూలు వివరించి 

యున్నాము. స్త ట్రగుటచే మాకు వీని యభేదమే సమ్మతే మనుటలో 

వివాదము చేదు కదా! బ్రట్లు సత్ప్సదార్గనునే ప్ర వ్ర పంచమునుగాం జెవ్ను 

మాకు “ప్రపంచము శూన్యము” ఆ అనుటలో సమత ముండునా? కావున 

సీషక్ష్న మెట్లును, యు శ్షము కానేరదు, కారణమును శూన్య మని 

1 
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చెప్పి కార్యమును సత్య మనుట సంభనింపదు కడా! కావున మాయా 

స్వరూప మెట్టును నిర్లయింపంబడుటకు వీలు కాదు, 
అవ. పర్యవసానమును చెవుచున్నాండు:-- 

న్గో న శూన్యం వావీ సద్యాదృక్రాదృ క్షత(మి "హాప్య తామ్. 49 

వ్యా. శూన్యున్య నామరూపపే చ తథాచేజ్టవ్యతాం చరమిశ్య త్ర త్యర్థకి. తస్తా 

ద్ది పతీయః వతుః పరిశిప్యుత ఇత్యావాన శరాన్వమితి. మాయాస్వరూవం సత్తా 

సత్ర్య్వాభ్య్యాం నిర్విచనానర్హ మిత్యళ్ళి ప్రాయః. 

టి. (అతః = ఈ శకారణమువలన]; ఇహ = ఈ  మాయావిషయమునందు, 

యాద్భక్ తత్త్వం = ఎట్రి స్వభావము న శూన్యం = శూన్యరూవము కాదో, సల్ 

అపిచ = సదూవంబును; =కాద్యో తాద్భక్ = అట్టి (సత్వంజ=న్వభావము; కల దన్ని] 

ఇష్యుతామ్ = నిశ్చయింవయుడుంగాక, (ఈమాయ అనిర్వచసీయరూపిణి యనుట, 

తా, ఈ విధముగ విచారించిన నెట్లు వెప్పుటకును వీలు లేక 

పోవుటచే సీమాయను అనిర్వచసీయరూపి విజ్ యని మాత్రమే నిర్ణ 
యింవవలయును, అనిర్వచనీయరూవిణి యనంగా నిర్ణయుంచుటకు 

వీలు కానివి యనుట, సదూపీణి యని శాని అనదూూవీణి యని 
లో క లో 

“కాని నిర్ణ యిం చుటకు వీలు కా దని యిదివటే నిరయించితిమి కదా ! 

కావున “మాయ నద్రూవిణియు కాదు, అస ద్రూవిణియు కాద” అని 

మాత్రమే సీద్ధాంతేము చయనవలయును, 

అవ. ,శ్రుతియు నీ విషయమునే చెప్పుచున్నది యనుచున్నాండు:== 

న్లో .నాస దానీ న్నో స దాసీ ్తదానీం కిం త్వభూ త్తమ, 

సద్య|్యోగా_త్తమస స్పత్వం న స్వత న్ని వేధనాత్ త0 
వ్యా. ఆసి స్ట్న్న రై శు శు తి ౨ 'ర్రమాణయసలి-నాసదితి, “తమ, ఆనీ తమసా గూఢ 

మే ఇత్యాది కుతః ప్రమాణమిత్యర్థః తరి తమ ఆసీదితి కణం నత్త ప్టముచ్యశే 

ఇల్యేక ఆవా---నద్యోగాదితి. కుత ఇత్యత ఆహ. తన్ని శే షేధనాదితి. 

ట్రీ, తదానీం=సృష్టికి ఫూర్వ కాలమున, తమః = అజ్ఞానము (మాయ, ఆనల్ = 

అస ద్రూసమై, న ఆసీత్ =ఉండలేదు. సత్ =న సద్రూపముగాను, న ఆసీత్ =ఊండ'లేదు. కింతు 
=ఇంక చేమంటే, అభూత్ =జుండెను. తమసః = ఆమాయకు, సద్యోగాల్ = సత్సదార్థ 

సంబంధమువలన (దాని నామరూవములును . సక్పదార్థమునంచే యారోపింవంబడి 

యుండుటవలను, సత్వంజకలిమి కలిగినది. తన్ని షేధనాల్ తల్ ౫ జఆస ద్రూసమును, నిష నికే 
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ధనాల్ = నిషేధించుటవలన (మాయ స దభూపిణి యగుటకు వీలు లే దనుటవలన) 
స్వతః = స్వాభావికముగ, న = మాయకు స స్యద్రూపత్వము లేదు. 

"తా, “సృష్టి కిం బూరమున మాయ కలదు గాని యది సదూ 
నూ 

వీణియు కాదు అసదూపిణియు కాదూ అని “తమ ఆనీ తవమసాగూఢ 
కలో జాం 

మో” = “(అనిర్భచనియక్న వును నంభకారముచేం గప్పంబడిన 

మాయ సృష్టికి బూర్వమున నుండెను” అను మొదలగు వాక్య్ళములచే 

శ్రుతి చెప్పుచున్నది. మాయకు సరమార్థసత్యత్వము లే దని యిదివజశే 
నిరూపించియున్నాము.  నామరూపము అన్నియు. సక్పదార్థమునందే 
యారోపింపంబడిన వనియు నిరూపించియున్నా ము. కావున నీ మాయకు 

గూడ సక్కెదార్భసంబం ౦థధమువలననే స సత్త పము కపిగినది యని తెలిసికొన 

వలయును - (అనగా నీమాయ ప్రృపంచమువలెనే పరమేశ్వరుని యం 
దున్నట్లు కానవచ్చు నదియే కాని వా స్తనముగ నుండునది కా దనుటు) 

అవ. పర్యవసానముశు చెప్పుచు భేదమును సాధిం చుచున్నా (డు 

న్, అత ఏవ ద్యితయత్యుం ళూన్యవ న్న హీ గణ లే, 
న లోశే ఇ వైత్రతచ్చక్న్యొ ల్లీ దివిశం లిఖ్యలే ష పృథక్. ర్] 

వ్యా ఫలితమాహ..అక వచేలి. యతః స్వతస్స శ త్వం మాయాయా 3 నాస్తి 

అతః శరాన్య స్యేవ మాయాయా ఆపి ద్వితీయక్వం న గణ్య లేహి నైవాద్రియే 

ఇక్యర్థః. అనృతస్య ద్వితీయ త్వ్యానంగీ కాశే దృహ్లాంళ మావాన లోతే ఇతి. 

టీ. అతః వవ = ఈ కారణమువలన'"నే, శరాన్యవత్ = శూన్యమునకువలె 

[మాయాయాక=మాయకు |, ద్వితీయ త్వం= బ్ర హ్యఖీన్న స్థితి (మాయ (బ్రహ్మమునకు ఇండ 

వది రయుట్స. న గణ్య తేజగణింపబడదు, లోతే = భీక్రమునందు, వ తత (ర,తచ్చ్భక్య్యాః జ 

వఠ,= వై తు). డను పురువునకును తత్ = చానియొక్కంః శర్రిణ్యే8=శ కికిని, జీవితం= 

జీవితము (చరితృము,; వృగక్ = వేయి( వేటు గ్వా న లిఖ్య'తే = చ్రాయంబడదు కనా 

తా, ఇ ట్లగుటచేకనే _(అనిర్భచనసీయరూవిణి యగుటచేతన్సే 
శా జ ల చాలా శత నా యా మాయ బహాఖిన్న ముగు దిషితీయవదా ర్థముగ నెన్న బడుట "లేదు, 

ఎచ్చటను శ క్లిశ, క్లిమంతులకు 'భేవవ్యనహారము లేదు కదా! శ కి 
DD 0D | న అ 

మంతునింనాక్చి యేది చెప్పంబనునో అదియే శ క్రినిగూర్చియు చెప్ప 
బడి న ట్లగుచున్నది, శే క్లినిగూర్చి యేది చెప్పంబడునో అదియే శ ౧౧ ఎఫ్ యాని 
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మంతునింగూర్చి చెన్పంబడి న ట్రగుచున్నదది. స్తెది సర్వానుభవనిద్ధము, 

మనం దానే తన శ్ర_క్టి కావచ్చు నని యంగీకరించిన జై నది. శ్ర_క్టిశ క్రి 

మంతులకు "భేదమును చెప్పుట లేదు కదా యనియెదవేమొ. అట్లు 

సంశయింప వలదు. ఇవ్వుడు చెప్పినది శ_క్లి శ శ్రిమంతులకు భవము 

"లే.దని కాదు. ఉన్నను భేదముగ వరిగణింపబడ దని మాత్రమే, 
కానున దోవ. మేమియు లేదు. ఈమాయవలెనే సర్వశక్తులు ననిర్వచ 

నీయముళలే, శ _క్రిమంతులకం కు  నభిన్నములే యని తెలిసికొనవలయును, 

ఈకారణమువలన (మాయ ప్రసంచమువలెనే లేని దయు్యు నున్నట్లు 

గానవచ్చుటవలన) నీమాయ యున్నను పరమేశ్వరుని యద్వితియత్య 
మునకు భంగము కలుగదు, 

అవ. ఇపుడు మజియొక అమేవమును ఖండించుచు శ క్రి శ క్రిమంతులకు భేదము 

వరిగణించంబడ దను సిద్ధాంతమును దృథఢవ యలుచుచున్నాండు:-- 

న్ శక్వాధిక్యే జీవితం చే ద్వర్గతే తత్ర వృద్ధికృత్ , 
నశ_క్షికిం తు తత్కార్యం యుద్ధకృప్యోదికం తథా. ర్లి 

సర్వథా శ_క్టిమాత స తస్య న వృథర్ణూనా క్షచిత్ , 

శక్టికార్యం తు నై వాస్త స్త్రీ ద్వితీయం శంక్య లే కథమ్. 58 

వ్యా నను శక్య్యాధిశ్యే 'జీవిశాధిక్యం దృశ్య లే. అత; శ -కేరపి పృథక్ జీవి 

తత్వము స్తీ స్తీతి శంకలేశక్వ్యాధిక్యేతి. న శ క్రిస్టవితవర్దనే కారణమపితు తత్కార్యం 
యుదకృష్యూది ఇతి వ పరిహరతి.-తతే, తి. దార్జాంతికే యోజయలి.._. తీరి. 

వ నర్వ భే తి, మాభూచ్చ్భక్ష్యా సదిర్షతీయతర్వం సతో2._పితు తతా. ర్యేణ 

తద్భవ ల్యే వేత్యాశంక్య కస్య రదానీమన త్వా త్రేనాపీ న సదిరతీయత్వ మి త్యాహా--- 

శక్తి కార్యం త్వితి. 

టీ. శక్యాధిక్యే = శక్తి అధికమెనవ్వుడు జీవితం = శక్షిమంతుని చరిత్రము; 
వర్ధలే = అభివృద్ధి నొందును. (ఇతి వేల్ = అనియెద వేని వినుము. క్ర = అచ్చట, 
వృద్ధికృృల్ == అభివృద్ధిని కలిగించినది, శక్తిః = శక్తి న = కాదు, కిం తు = ఇంకనే 

మనిన, యుద్ధకృహ్వాదికం-యుద్ధః = యుద్ధము, కృషి = సేద్యము, ఆదికంజమొదలగు 

' నట్టి, తత్కార్యం=దానియొక్క_ కార్యమే, తథా = అబే ప్ర పృక్ళత విషయమునందును 

"గృహింపవలయు ననుట; (లోకమునందు వలెనే బరమేశ్వరుని విషయమునందును 

జగన్ని ర్లాణశ క్రిని భిన్న ముగ (గ్రహించుటకు వీలు లే దని భావము). క్వచిల్ = ఎచ్చ 
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టను సర్వథా = ఎట్లు చూచినను శక్రిమాతస్యజకేవల శక్తిని (కరారమందు వష యణ — (UU ఆం థి అ” 
బృథక్ = ప్రత్యేకమగ, న గణనాల్ = గణింపకపోవుటవలన శ క్రి శ _క్రిమంతు 
లొక్క_టియే; శ్తికార్యం తు = ఆశ క్లివలన కలిగినపని యెతేే న అప్పి వీవ=బో త్తి 
గానే లేదు (నృవ్షికిపూర్వమున లే దనుటఎ ద్వితీయం = సత్సదార్థమునకం టె _ భిన్న 
మగువదార్థము కల దని కథమ్ = ఎట్టు శంక్యలే = సందేహింపంబడును? (నిస్సంశయ 
ముగ రెండవ పదార్థము లే దనుట 

తా. “ఇట్లు చెప్ప నెల? శ క్రిమంతునికంళు భిన్నముగ శ_ కిని 
గూర్చికూడ కొంత వివరింప వచ్చు ననియే తోచుచున్నది. ఎవనికి 
శ_క్టి యధికముగ నుండునో, వాయ విశే ముగ గొనియూడం బడు 
చున్నాంస. వాని చరిత్ర మిక్కిలి వరనీయ మగుచున్నడి, అట్టు లేని 
వారు సామాన్యముగనె యున్నారు. -ఈథేదమునకుం గారణము 
న క్షియే కదా! దీనినిబట్టి చూచిన శ క్లియులాడ కొంత వ, ల్యేక 
ఎలి ఈ ఆని శ్ 

చరిత్ర కల దనియే తోంయచున్నది. పదుగురిలో నధికముగ  నెవ్వం 
డైన స్తోత్రము చేయంబడెనేని, చానినిగార్చిన స్తోత్రమునందలి యధిక 
భాగమంతేయు వాని శ _కినింనార్చ్పియె రచింవయడినది యనవలయును. 

కావున శ్రక్టిని శ_క్షిమంతునికం బె భిన్నముగ గహింసవచ్చును.” అని 
యొదపవిమొ వినును, 

వి. అభివృద్ధి గానవచ్చినచోట దానికి గారణము శక్ష్యాధిక్యము కాదు. "దేశకాల 
సంయోన సౌకర్యమువలనం గలిగిన తద్విజృంభణ మే. శక్తిలో నెక్కువ తక్కువలం లేవు. 

ఉన్న వనుటకును వీలు లేదు. ఈ నూ్య్యూనాధీకభావములు ని పదార్థ మునకుంగాని స్వాభావి 

కము లనుట నంభవింపదు. త త్త (వివేక రృకరణమున నానందమునుగూర్చి యిట్టి విచా 

రము జరువంబటజియు యున్నది. అయినను సుఖుబో ధార్జ మై యిచ్చటయాడ శక్తి నాత్ర 

యించి విచారింతము. దానికి న్యూనాధికభావములు స్వాభావికము లే యగు నేని, 

_ కొందజీయందు అఆల్సశ_కియు మ ఆవీకొొందటియం దధీకళక్రియు నియత మె యుండ 

వలసివచ్చును. లోకమున నట్లు గానవచ్చుట లేదు. కొంతకాలము శక్షిహీనుం డై 

యున్నట్లు తోంచినవాండే యొకానొక సమయమున నద్భుతకార్యముల నిర్వ _ర్హించు 

చయుండుటయు, సంఫూర్జ్మ శో క్రిమంతుండును ఒక్కొక వేళ్ల నిష్ప) యోజకుం డగు-చుండు 

ట్రయుం ద్రిత్యతముగం జూచుచున్నాండు. శక్తికి నల్బాధిక భావము లే నియతము 

లగంనేని యిట్రి మార్పులు గానరా౭గూడదు కదా! “మనువ్యజాతియం దిట్టి సందర్భ 

ములు కానవచ్చినను నికర జాతులయందిట్లు "లేదు, మృగజాతి నిత్యముగ మనువ్యు 
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బాతికంకాౌ శ _క్రీహీన మయ్యే యున్నది. ఒకవ్వుడును దానియం దాధిక్యము కాన 

రాలేదు కదా, నం అనియెదవేమొ. అచ్చటను శక్తికి లోవ మేదియు "లేదు, మనుష్యుని 

యవయవములవంటి యవయనవములు లేక పోవుటచే నా మృగములు మనుష్యుకార్య 
ముల జేయ లేకున్న వి. అందును సంతవజకు నవయవ సంయోగ ముండునో, అంత 

వజకును కార్యముల నాచరించుచునే యున్నవి. మనుమ్యుని వలె నిలువనేర్చి 
హా_స్తములవలె ముంగలిపాదముల నువయోగింవంగల భల్లూకము. అట్టి సామర్థ్యము లేని 
యితర జంతువులవలె తన శెదుశై నచానిని నోటితో కణువం ,బ బ్రయత్నింపక చేతితో 
కొట్టుచున్నది. వ్యాఘ్రము అంకళం టె నల్పమగు నవయవ సంయోగము కలది కవన 
తన శతు శత్రువుతో నిలువంబడి పోరాడుట లేదు, వానరము ఆ భల్హూకమునకంటె నవయవ 
నంయోగములో నధిక మగునది కావున మనుష్య కా ర్యములం జాలవణికు నాచ 

రించుచున్న ది. స్థిరన న్ని వేశము సరిగాలేదు కావున నే మృగమును మనుమ్యునివ లె విషయ 

గ్రహణము పరిఫూర్జ్మముగయ కేయళే కున్నది. కావున చెట్టు చూచినను కారణాంతర 

ములవలన న్యూ నాధికభౌనములు దోంచును. అంతియే కాని యే పదార్థమున కైన నది 

సార్హభొవికము కాదు. పురాక్ళతకర్శ సంస్కారము దీనికి ముఖ్య కారణము, వ్యీ 

పురుషుండు పుణ్యకర్శ్య పరిపాకమువలన జనించుచున్నాండో, వాడు చక్కని యవ 

యన సంయోగము ేనశనకాలాదుల యానుకూల్యము గలవాడై తేన కర ర్యఫలమునకు( 

దగినయట్టు కార్యముల నాచరించును, పావ కర్ణ కరి'పాకమువపలన కదపభవమునశై 

జననమొందినవాండు అవయవసంభయోగమునం జే జీని చేశకాలాద్యానుకూల్యమునంచేని 

మఆియొఏ'బేని విఘ్నము నొంది కార్యముల సాధింప చేర కుండును, లోకులు భా)౨తు 

అగుటచే నీ యథార్థతత్వము చెబుంగలేక “వాని శ క్రి యవరిమితము” అని శ్రియం 

దాధిక్యము నారోషంతురు. 

కావున నఖివృద్ధికారణము (చరి శ్రాభివృద్ధి కారణము) శక్టికాదు. తద్విబ్బం 

భణచమే. పెన వర్శించినో విధముగ పురాకృతనుక కపరి పాకమువలన "దేశ 'కాలాద్యాను 

కూల్యము కలిగిన శకి తన సామర్థ్యమును యుగ్లాదిథభావముల( గొంతవజ శై నను 
అతి గ 

హామాన్యులకం బె న నధిక మగునట్లు వెల్ల డింవం గలుగు నేని యనిరమీ పురుమునకు స్తోత, 

జరం సం వగుచున్న ది. సంసారమగ్ను లె యవిద్యచే త తమ స్వస్వయావమును వ కోలో 

జీవులకు పరిఫూర్ల , సామర్థ్య మెక్క_డిది! ఆది సృష్మిక ర యగు సర మేశ్వరునశే -క్రాంని 
సీ Pann) 

మఆణియొక్కటనికిం నలుగేనేరదు కదా? అదియే యందజకుంగూడ నున్నశ క్షి కల్పిత 

"భీదము నాశ్యయించి “అంచలు” అని చెప్పుటయే కాని ఉన్న శశ్వ మొక్కటియే 

కదా! ఇ ట్రందజీయెడం బరిఫూర శ _క్లియె యున్నను ఇద కారణ వగు నవిద్యవే 
కది అవాలి లు 

నాబ్బ్బాదింపబడి బహువిధముల న్యూ నాధిక భావములతో నృ వహరంపయడు చున్న ది 

యిని తెలిసికొనవలయును, కావున "నే విధముగం జూచినను శక్తి శో క్రినముంతులక "భేద 
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మున్న (బడుట యొచ్చటను "లేదు, ఇంత మేలి? “పరమేశ్వరుడు సర్వశ_క్షియు కండు” 

అనుటయు వానిని కొనియాడుటయుం గూడ వాని వలన కలిగిన సృషికార్యమును 

బట్టియే. విచారించిన వానియం దున్న శక్తికి నాధిక్యమును లేదు, మన శక్తికి నల్ప 

_ త్వమును లేదు. భేదము లన్నియు నుపాధికృకములే "కాని స్వాభావికములం కావు. 

కావున శ క్లికి ఇెట్టును (వ వ్ర క్యేక చరిత్ర సంభవించదు 

ఈవిధముగ చెట్టు చూచినను శక్తికి ప్రత్యేక వ్యవహారము "లేకపోవుటచే శ క్తి 

మంతులకు భేద మున్నను శక్తి వేణుగ దరగశింపబడదు. శ కిమంతు డ్ 'క్క_ండు; 

శ క్రి మజియొక్క_టి యని చెప్పుటకు చెట్టును వీలులేదు. కావున మాయకును పరమేశ్వ 

రునకును భేద మున్నట్టు కానవచ్చుటయీ కాని నిజముగ లేదు. “ఇ జె నను మాయా 

కార్యమగు ప్రపంచమునకును -వానికిని "భేద నుండవచ్చునుకణా” అనియెద పేమొ. 

సృష్టికింబూర్వమున నీ ప్రపంచమే లేదు కదా! కలిగిన పిదవ నైనను భేదము రావచ్చు 

ననుటకును వీలు "లేదు. ఒకవ్వుడు లేనిది యాకస్నికముగ "సెట్టు వచ్చును?! మజీయు 

చేండిమికల యగ్నికి నీక గుణ "మెప్పటికిని కలుగనట్లు అద్వితీయుం డగువానికి సద్వితీ 

యత్వ మెట్టు కలుగును! కావున బరమేశ్వరునికం టె భిన్న మగు పదార్థ మున్నది 

యనుటే వీలులేదు. మజియు సృష్షికిం బూర్వమున నున్న స్థీతినింసార్చియే మాటలాడు 

చున్నాము. కావున నీ ప్రశ్నమునకు (' సృష్షికిం బిదహాన తము కలదా” యను 

ప్రశ్నమునకు నవకాశమే లేదు. కావున సృషికిం బూర్వమున శక్టియుక్తుం డైనను 

శక్తి యనిర్వచనియి మగుట చేం బర మేశ్వరు డద్వితీయుండే. 

అవ, “అగునుగాక. ఈ శక్తి వరమేశ్వరునియం వంఠట నున్నదా? లేక యొక 

స్థలమునందు మాత్రమే యున్నదా? "మొదటి వత్షను నంగీకరించిన ముక్తులు శుద్ధ 

బ్రవ్యారూపు లగుదు రనుటకు వీలు లేదు, రెండవచాని నంగీఠకరించినం బర మేశ్వరునకు 

నవయవముల: జెప్పవలయును. ఆది మోకు సమ్మతము కాదు.” అనిన సమాధానము6 

కెవ్వవాడై సవృఘైంతముగ న్యసిద్ధాంతమును చెల్పుచున్నాండు:. 

న్ న సరస బ బ్రృహూవృ త్తి. సా శ్ర | కిం తక చేశ భాక్ 

ఘటక_క్రి ర్యథా భూమౌ స్నిగ్ధన్భుచ్యేన వ ర్త. గ్ర 

వ్యా. నను సచ్చ క్తి సతి సర్వత, వర్గశే ! ఊతెకదేశే? నాద్యః ముక్తైి 

ప్రావ్యబ్రహవుభావప్రసంగాల్ . న ద్వి తీయ. నిరంశ ల్వేన విరోధి తాల్ . ఇత్య్యాశంక్యా 

ద్యానంగీకారాల్ ద్వితీయే వరీహారో వత్యులే ఇత్యఖప్రాయమేణాహ--న కృ ల్చేన్నైతి. 

నీశచేళవృత్తా దృష్టాంతమాహ.--భుటేతి, 
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టీ. భుటశ క్రి = కుండ యగుశ క్రి భూమా = భూమిలో (సర్వవిధము లగు 

మృ చశతికలల్ళో స్నీగమృది ఏవ = బంకమట్రియం బే, యథా=ఎట్లు, వ ర్షకే=ఉన్నదో, 

[తథా = అట్టు] సా = అ, శకః ర మాయాశ క్రి కృృత్చ ఇబ్రహ్వవృ త్తి8-కృత్స్న్న =పరి 

ఫూర్షమైన, బ్రహ = పరృబ్రవామునందు (పర బ్ర వామున నంతటను అనుట) వృ త్తిః = 

ఉండునది, న=కాదు. కింతు=ఇయశ చే మనిన, వక డేశభాక్-ఏకదేశ=కొంతభాగమును 

మాత, మే, భాక్ = ఫొందునది, 

తా, ఈ విధముగ ననిర్వచనీయరూవిణియై యభిన్న యయ్యే 
పరమేశ గరునియందు నిలచియున్న మాయాళ కి వానియం దొక యల్స 

భాగమున మాత్రమే యున్నది, భూమి యంతయు మృ్తికయే 
మైనను యం దొోక విధ మగు మృ _త్రికయందు (బంకమంటియంద్న 

మా శ్, మే కుండను గలిగించు సామర్థ్య మున్నట్లు ఆ వర మెళ్వరుని 

యందును జక్క భాగమునందు మా త్ర మే వ్రపంచరూపముగ నిజ్బం 

భింషగల యా మాయాశ క్రి కలదు, 

వి, పరమేశ్వరునియం దంళటను ఈశ క్షి కలదనుట శ్రుతికిని యు క్రికిని సరిపడదు, 

శ్రుతులు నీకాంశమునందుమా త, మే మాయ కల దనును. అవి :సమానార్థము లగు 

. స్త ్రకులతో 6 గూడ దిగువ నుదావారింవం బడును. యు క్తి యన్ననో..--వరమేశ నరుని 

యం దంతటను శ్ర క్షియున్న యెడల నా శక్తి ప్రృవంచాకారముతో పరిణమించిన పడు 

ఆ పరమేశ్వరునియం దంకటను ప్రపంచాధ్యాసము కలుగును. అవ్వుడు వెదకుటకుం 

ని గ్రహించుటకు. గాని ఆత్మగా నిర్ణయించుటకు గాని పరమేశ్వరుడు ప్రత్యేక 

ముగ నుండండు, ఇ ట్లుండకున్న ము క్లియే సంభఛవింవదు. పరమార్థ స్థితి యె ట్లున్నను 

సర్వము కల్పితమ్మాత్ర మే మైనను పరమేశ్వర రూపమును | బ్ర త్యేకముగ గ్రహించుటకు 
సీలు లేక పోవుటచే ముక్షియే లేకపోవును. మానమునందుం గాని నువు _పియందు6 గాని 

సమాధియందుంగాని శుద్ధాతానుభవము కలుగుటశే వీలు లేకపోవును. ప్రవంచాభావ 
రూపము లగు సమాధ్యాదులే "లేకపోవును, కావున మాయ వర మేశ్వరునియందు సమ 

గ్రముగ లేదు. వీకదేశమునందు మాత్రమే కలదు. 

అవ. మాయ వరమేశ్వరునియం జేకభాగమున మ్మా త్రమే యున్నది యనుటకును 
మాయ నతి కృమించియు శుద్ధపర మేశ్వరుం డున్నాం డనుటకును బ్రమాణములం జూపు 
చున్నాడు? 

న్. పాదోఒస్య సరా భూతాని త్రీపొ దొస్తీ సయం ప్రభః 

ర్తి త్యేకదేశవృ _శ్రీక్ళం మాయాయా వద G9 జో G3 Cela] ళ్ ళా యే 
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విష్టభ్యాహ మిదం కృత్స ఎ మేకాంశేన స్థితో జగత్ ; 

దితి కృష్ణ్రోఒర్జునా యాహ జగత నే గక దెశ తామ్. 56 

స భూమిం విశ గతో నృత్వా ప్యూత్యతివ్య ద్దకాంగులమ్, 

వికారావర్శి చాత్రా స్తీ శ్రుతినూత్ర, తళృతో రచ, ద్ 

వ్యా: =] “కే రేకజేళవ్భ శ్రిక్వే ప్ర ప ,మాణమావా== పొదో2.శే స్యతిం 

న కేవలం శుతిశేవ స్మ ఎకి క్యు స్పీత్యావా----విష్ట్ర భ్యేతి. 

ఇదానీం నిరాయస్య రూవసద్భావే ప్ర, ప,మాణమాపహా---న భూమిమితి. వికారా 

వర్తిచ తథా స్థితిమాహే హొజ=చాత్రనారోతన మిత్యర్థః. 

టీ. “అన్య = ఈ వరమేశ్యరునియొక్క, పొద = పౌతిక్షభాగమే, సర్వా 

భూతాని = సమ స్తభూతములు నై యున్నవి; స్వయం ప్రభక = స్వ పృ కాశస్వరూపు' 

డగు శుద్ధి ప వర మేశ్వరుండు, త్రిపాల్ = ముష్పాతికఖాగము, అస్తి = కలడు” ఇతి = 

అని, శ్రుతిజ శ్రుతిః మాయాయాః=మాయకు, నీక డేశవృ త్తిత్వం-నీకబేశ=ఐవర మేశ్వ 

రనియొక్క_ భోగమున్క వృ త్తిత్వంజఉొండుటను (మాయ పరమేశ్వరుని యం దొక్క 

భాగమున మాత,మే యున్న దని, ఆవాజశెప్పుచున్నది. “అవాం=చేను (కృమ్షుండు: 

ఇదం=ఈ కృత్సన్నంజనమ స్తమైన, జగల్ = ప్రపంచమును వీకాంశేన = ఒక్క. భాగ 

ముతో, విప్పభ్య= గ హి హించి (వ్యాపించి; స్థ సిత = ఉన్నాను, ఇతి = అని, కృష్ణకి= శీ 

కృష్ణుండు, జగత$=ప్రవ వంచముయొక్క, సకజేశ తాం తు = వికభాగస్థి తి చె తే (త్ర వం 

చము పరమేశ్వరుని యం దొక్క-స్థలమునచే యున్నది యనుటన్సు, "అవా = చెప్పెను. 

“గట వరమేశ్వరుండు, భూమిం = (ఇది యువలతఈణము భూమ్యాదిసర్వ ప్రపంచ 

మును, విశ్వ్టత8=సం ఫ్రూర్ర ముగ ’ వృత్వా=అవరించి, దశాంగులమ్=దశాంగుల పషణము 

(అధిక పరిమాణ మనుటృకలుగునట్టుగా, అత్య తిష్టల్ =అతికృమించియుండెను. వికారా 

వ్పర్ది-వికార= ప్రపం చవికొరములయందు, అవంర్తి చే=టండకుండయాను, అత్యతిష్టత్ = 

అతిక్రమించి (సర్వ ప్రపంచము నత్తి క్ర (కృమించియుం డెను. “ఇతి=అని, అ తే =ఈవిషయా UU 
మునరదు, శతతిన్యూతృ -కక్ళతోక = వేదముయొక్క_యు సూ త్ర కారునియొక్క_యు, 
వచః=వాక్ళము, అ స్తి౭కలదు. (ఇందు “సభూమిం” అనునది శ్ఫుతి యనియు, “విశా 

గ 
రావరర్తిచొ అనునది సూక్త మనియు తెళిసికొనవలయును. “'వికారావర్పి చ తథాహి 

వి ల బహస దిక ర-ళ- ॥ స్థితి మాహా బ్రహ్మసూత్రార్థచందద్రిక 'రఎళ ౧౯ 

అవ. “ఈ శ్రుతుల కళిప్తాయ "మేమి! అవయవ హీనుం డగు పరమేశ్వరునకు 

నవయవములు కలవా?” యనిన సమాధానము ఇవ్వచున్నాండువాలా 
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నో, నిరం క౬పర్ళంశ్ మారోప్య క 'జ్న్నేఒం | వతి పృచ్చతేఃి 

అగ ం గప ం నొనకాంచలె ని 

దద్శావ యౌ త్సరం బ్రూతే శ్రుతిః శోతృహితై షిణ, 
ర్ి 

వ్యా. కర్ణి నిరంశ త్వే విరోధ ఇత్ఫ్సస్యః కః పరిహార ఇత్యాశంక్య వాస్తవ 

నిరంశతావగమాన్న _ విరోధ ఇత్యభిసప్తామేణో దాహృత శుశ్యభి ప్రాయమావాా 

నిరంకే౭_ఫీతి. 

టీ. నిరంశే ఆపి = పరమేశ్వరుండు వరమార్థస్థితిలో నంశములు లేనివాంటై నను 

ఆయనయందు, అంశం = అంశమును, ఆరోప్య = కల్పించి; “కృతే = వర మేశ్వ 

రునియం దంశటను మాయ కలదా? అంశే చా = పరమేశ్వరునియం దొక భాగమున 

మ్మాత, మే యామాయ యున్న దా?” ఇతి = అని పృచ్చతః = స్వభ్యాంతి ననుసరించి 

ప్రశ్నించు. శిష్యునకు; శోకృహి తె షిణీ-క్రోకృ = వినువానియొక్క_; పొత = లాభ 

మును, వీషిణీ=కోరునట్తి, శ్ఫుతిః = వేదము, తద్భాషయా - తత్ =ఆ శిష్య్యునియొక్క 

భాషయా = భాషతో (వాని భాంతి ననుసరించి యనుట ఊశ్తరం = ఊత్తరమున్సు 

బూ తేజచెప్ప్వు చున్నది. వ్యవహారస్థితిలో నెట్లు చెప్పినను పారమార్థికస్థితికి భంగము 

కలగదు కదా యనుట, 

తా. ఈ శు, తిస్ఫృతి సూత్తములు పరమేశ్వరునకు నవయవము 
YJ 3 UU 

లను స్థాపించుచున్నవి యని తలంసవలడు.స్మయముగనే తమలో ప్రథాన 

భూతము లగు నద్వితీయ శ్రుతులకు విరోధము సంసౌాదించుచున్నవి 

యని భాంతి నొంననలడూ, భేద శ్ఫుతులను ప్రథానముగ గై కొన్నను 

అనువాదరూపములె నిలుచును గాని యభేద శతు లట్లు నిలువవు 

కదా! కావున నభిద శ్రుతుల గత్యంకరను "లేకపోన్సటచేిం బాధా 

న్యము నొంవవలసీయున్నవి. అనయవములు కలిగ నేని స్వగత ఇదము 

కలుగు నని యిదివణిశే వెప్పితిమి కదా. కావున నే వాక స్టములకుంగాసి 

యేసూ త్ర ముబకుంగాని భేదమునం డాతృర్య ముండదు, 

వి, కావున సె శ్రుత్యాదుల యభి ప్రాయమునుగూర్చి కొంత వి"చారింపవలసి 

యున్నది. పరమార్థస్థితిలోం బరమేశ్వరుండు నీకరూపుండే యైనను ఆయనయందు వ్యావ 

వోరికముగ సర్వము నుండవచ్చు నని యిదివజిశే వివరించియున్నాము. శిష్యుల యఖ 

పాం న్ G (a జ ళు చన 9 

ప్రాయము నా శ్రయించిమే శు,తి బోధింవ నుషక్కమించు ననియు నిరూపించి 

యున్నాము “స చేవ సోమ్యేద మగ ఆసిత్ ” అకు శ్రుత్యర్థమును విచారించునప్పుడం 

అందు కాలవ్యవస్థవగూర్సి ఇప్పంబనుట యొల్లః గాలవాసనాయు కుం డగు శిమ్యునిం 
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గూూర్చియె యని నిర్ణయించి యున్నాము. ఇట్లే యిచ్చటంగాడ నవయవసంస్కాార 

యుక్తం డగు శిష్యునింగూర్చియే యిట్లు చెప్పుచున్నది యని తెలిసికొనవలయును. వర 

"మేశ్వరుని యథార్థ సి పీతి యొబుంగలేక ,ప ప్రవంచనునం బ్ర బృ తిపదార్థమునందును గానవచ్చు 

సవయవములవంటి స వయవములు వరమే మెశర్చ్వరునకుం గూడ న డనలయు నని నిశ్చ 

యించి యా నిశ్చయముచే “ఈ మాయ సర్వావయవయుక్షుం డై సంఫూర్చుం డగు 

వరమేశ్వరుని యం దంతట నున్నదా? లేక యొక్క యవయవమున మాత మే 
SD 

శో కు 13 యున్నదా? అని పృశ్నించినవానిని నార్చి “పరమేశ్వరునకు నవయవములే "లేన్చ 

అనిన నంశమ్మాతృమున వాని భాంతి తొలంగ దని తలంచి, వేదము క్రృముక్యమముగ 

వానిని బరమార్థములోనికి దచ్చునదియె యారంభంబున వాని (పశ మకు ననుకూలముగ (6 

బర మేశ్వరునియందు కల్పితావయవముల నంగీకరించి యు కరము చెప్పినది. ఇట్లే దాని 

ననుసరించిన స సతులును సూ త్రములంను గూడ చెవ్వు చున్నవి. “వరమేశళ్వరుని యం 

దంతటను మాయ యుండుటకు పలు లేదు అను విషయమును సాధించు యు _క్టియు 

నిట్రి యభిప్రాయముతో నే ప్రవర్తించినది కావున సర్వమును భాంతికల్పిత మే. పర 

మేశ్వరునియం డేదియు లే దని నిర్హయించుకొనవలయును, భాంతిచే సర్వమును కల 

దనియు నిర్థారణ చేసికొనవలయును, భాంతి 'లేనవ్వడు సర్వమును వరమేశ్వరుంజే; 

ఊన్నవ్వుడు ఆయనయందు అనిర్వచనీయ మగు మాయాళ క్రి యొక యంశమున నుండి 

వానియందు ఆకాశాదినామరూపముల నారోపీంచుచు నా యంశములోం గొంత 

భాగమును స్వాధీనము వేసికొని సంసారము ననుభవింవంజేయుచున్నది. ఇదియే సిద్ధాంత 

సంగ్రవాము. 

అవ. ఇట్లు శక్తి బపాముల సద్భావమును వారి కల్పిశసంబంధథమును నిరూపించి 
౨ UJ 

సృ షీ పృకారమును తెలుపుచున్నా (డు: 

న్లో, సత్తత్య మా శి తా శకి కల్పయే త్పతి వి క్రియాః 
“ 

వర్లా ఫి ల్తిగతా భితా చిత్రం నానావిధం యథా, 69 

వ్యా యదర్థం బవ్వాణి మాయా సమర్థితా తదిదాసీమావా-.స త్రత్వమితి, 

విక్రియా వివిధక్వేన క్రి, క్రియంత ఇతి వి క్రియాః కార్యవిశేషూ ఇత్యర్థః. తత్ర దృష్టైంత 

మహ__వర్షా ఇతి. వర్ణా ర కక్లీ వీ శాదయోః ధాతువెేేపూ?, 

టీ, భర్త త్తిగళా8 = గోడయందున్న, వర్టాః౭=వర్శ ములు, ఖిత్తై = ఆగోడయందు, 
నానావిధం = నానావిధములై న, చిత్రం=బొమలను, "యథా = ఎట్లు, కల్పరయల్ = 

కల్పించునో, (త థాజఅట్లు) న _త్తత్వం = సక్పదార్గమును, ఆ శల = = అశ శృయించిన, 

ఛక్ర్రి=శ కి (మాయాశ క్రి నతి=ఆ సత్పచాగమునందు, ని (క్ర యః = బహుపధములై 

కార్యములను, కల్పయేత్ = కల్పించును, గ 

వేదాంత] 1 
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తా, వైన వర్టి ంచిన విధముగ బర మేశ (రునియందు నిలిచి 

యున్న మాయ చానియందు బహువికారములం గల్ప్సించుచున్న ది, 

గోడవై వర్ణములు మాత్రము 'న్రాయంబడినను అవి సన్ని వేశణేదబు 

లే 'బకావీధము లగు వ్త్ర ములను కలిగించుచుండుటం బ చితత ముగ 

జూచుచున్నాము కదా! నఛ్రారించినచో చిత్తరువులు వర్ణ ములకం కు 
భీన్నములు కానట్లును ఆవర్షములయొక్క_ పరిణామము లే “యునట్లును 
ఈ వ్రపంచంబును. మాయకంశు భిన్నము కాదు. మాయాపరిణామ 

దానము కూడ టై 'యున్న ది, ముజణీయు నెన్ని చిత్ర ము లున్నను వాని 

వలన గోడయొక్క.. స్థితికి నెట్టి మార్చును శేషు ఎన్ని వికారము 
లున్నను బర మేశ్వరునీకు నెట్టి “మార్చును లేదు. 

అవ, ఇట్టు వ ప్రవ వంచ "హీశుస్వరూ పములను సామాన్యముగ వివరించి పృశ్యేళ 

ముగ విఫాగించువాండై మొట్టమొదట ఆకాశమును నిరూసించుచున్నా ౭డు:-= 

న్ అదో వికార ఆశాశళః సోఒవ కాశస్వయాపవాళా, 

ఆశాశో ౬ న్ప్తిస సత్తత్వ నూకాశేఒస్వునుగచ్చతి. 60 

వకస్వభావం స _త్పృత్య మాకాగో ద్విస్వభావకః, 

నావకాళ స్పతి వో్యూమ్ని స చె పోఒవీ దయం స్థితమ్, Gl 

వ్యా, తత్ర ప్రథమం కార్యవిశేషం దర్శయతి----అద్య ఇతి. సళ్ళ పరూవ 

మాహసో౭.వపాళ ఇతి, ఆకాశస్య (బృవాకార్య త్వే హీూతుమావహాఆకాశ బతి. 

తతః కిమిత్య త ఆనా... వేతి, ఉక్తమర్థం విశదయతి. నావకాశ ఇతి, నతి 

సద్వస్తున్యవకాళో న్నాస్టి కింతు నత్స్వఖావ ఏ వవ. ఆకాశే తు సత్స్యభావళ్చ, 
వపో౭.వ్య పకాళస్టభావో౭ పీతి ద్వయం స్థ సీతం, విద్యత ఇత్యర్థః. 

టి, ఆద్యః = మొట్టమొదటి జనో వికార = వికారము] ఆకాశః=అ-కాళమే, 
సజఆద్వి ఆవకాశళ్ల స్వరూపవాక్- = అవకాశమే (ఎడమే స్వరూవముగ కలది. (సర్వ 

భూతములును సర్వ జంతువులు నెందు నిలిచియున్న చో యాదియే యాశకాళ మనుట). 
“అకాశః అస్టో = “ఆకాశము కలదు” ఇతి = అని, ఆకాశేజవి = ఆకాశము 
నందును సత్తత్వం = సక్సదార్థము, అనుగచ్చృతి=అనుసరించుచున్నది. (“కలదు అని 
శ్యవవారింపంబడునది సత్పవార్థ మగు కలిమిమీ (భొనమే] కదా యనుట), న శ్రత్వం= 

సశ్చదార్థము; వీకస్వభావ$=కలమి యను నొక్క_టియే స్వభావముగ కలది. అఆకాళః 

ద్యిస్యభావఃజశెండు స్వభావములు (కలిమియం నవక్షాశంబు ననుట కలది. సతిజసత్చ 
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చార్థమున రదు; అవకాశః = అవకాశము (ఎడము) న = లేదు (నక్సదార్థము దట్ట 

మైనది యనుట). వ్యోమ్ని=ఆకాళమున నన్నను; స చ=ఆ కలిమియు (ఇది సత్పదార్థ 

సర్మభావము), వీషః అపి = ఈయవకాశంబును (ఇది యాకాశ స్వభావము. ద్వయం= 

ఈ శిండును, స్థితమ్ = ఊన్నవి. గో దయం” అను పదము రెండు పదార్థముల యొక్క 

సమూ వామునందు వర్తించుటచే నా సమూవామునే ప్రృధానముగం ౫కి స్థిత శబ్దము 

నీకవచనమునం బ్రృయోగింపంబడెను ఎ 

తా, అట్లు మాయచే గ రన్న వికారములలో "మొట్ట 

మొదటిది యాకాశము, దానికి ఎడమే స్పరూసము, అది వాయువు 

మొదలగు తక్కిన కును భూత కారము లగు సర్షజంతును 

లకు నునికివళ్ళ యున్నది. అది పైన నెచ్చటనో యున్నది, కానవచ్చు 
చున్నది యని సొతలంచుట భ్రమ మన మందణము నాశకాశమునందే 

యున్నాము. ఎ ట్రనిన___పోయువు వు సర్షవ్యాపక మై మె మనచుట్టు నున్నది 

యని యందటు నెబుంగుదురు. తాళవృంతముల విస సరునప్పుడు ఆ 

వాయువే చలించి మనకు స్పర్శసుఖమును కలిగించుచున్నది యనుట 
సర్వజననిదితము., ఒక పదార్థ మున్న చోట మజియొక పదార్థ ముండు 

టకు వీలు లే దనుటయు ప్రత్యవ తున మే, కావున మన చే స్థలమున 

నుందుమో, అచ్చట వాయు వుంచుటకు సీలు తేదు. అది “లయ 

మనచుట్టు మాత్ర మే యుంచపలయును. గాని మన మున్నచోటనే 
యుండుటకు పీలులేవకడా | కావున నాగాలి యొచ్చటికి త్ొలంగినదో 

మన మెచ్చట దానిచే నావృతుల మై యున్నామో ఆ యెడమే 

యాకాశీము, 

ఏ. ఈ ఆకాశమునకు రెండు సభావములు కలవు. అవకాశము దానికి సరూప 

మని యివ్వుజే ఏవరించితిమి. రెండవ స్వరూవము సత్సదార్థము, ఇదియు వ్యవహారము 

వలనే తెలియవచ్చుచున్నది. “ఆకాశము కలదు” అని లోకమున వ్యవహారము కలదు 

కదా! ఇచ్చట నాకాశశబ్దము నవకొళమువే వెప్పంబడు చున్నది; కలదు అను .వదముచే 

కలిమి ఇెచ్చయడు చున్న ది. వొ _స్పవస్థి తిలో సీ కలిమి యాకాశ ధర ము కాకున్నను 

భాంతిచే నట్టు భావింపలడు చున్న దికదా! కలిమియే నత్చ్సదార మని యిదివజే "తెలిపి 
యున్నాము. కావున నది యాకాశ ధర ము కా దనుటలో వివాద మేమియు లేదు, 

“కావున సీ విధమున విచారిం చినచవో ఛాతి నాశ్రయించి చూచిన నాకాశమున నవ 

కాళశంబును కలిమియు నను శెండు భర ములు గానవచ్చుచున్నవి. సర్వమునకును 
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భాంతియే మూల మనియు భాంతి లేకున్న నేదియు లే దనియు పలుమాణు వివరించి 

యున్నాము. కావున సక్సదార్థము వీకస్వభావము. ఆకాశము ద్విస్వఫావము. 

అవ. ఈ విషయమునే సుటియుక విధముగ: గూడ సమార్తి రి ంచుచున్నా(డంః-. 

న్ యద్యా ప పృతిధ్షని రోర్ఫమ్నోో గుణో నాఫో స స తీక్యుే, 

వో్యోమ్ని చా సబ్ఞ పనీ తేన స దేశం ద్విగుణం వియత్. 62 
వ్యా. నదాకాశయోేకద్విస్వభావత్వం (ప్రకారాంత నేణ వ్యు త్పాదయతి-._ 

యబ్వేతి. ప వ్రతిధ్వనిరో్యో మ్మో గుణ ఇత్యువపాదిత మధస్తాత్, అసౌ వ వ్రతిధ్వనిః 

నద్వస్తుని నేక్యులే నోపలభ్య లే. వ్యోమ్ని తు సద్ధ్వనీ నచ్చ బ్లా ఉభావప్యువం్యేతే, 

తేన శారణేన సచేకస్వభావం; వియల్ ద్విగుణం ద్విస్వభావకమిత్యర్థః. 

"ట్రీ యద్వా = = ఆట్టుగాక పోయినను, , వ ప్రతిధ్వని? = ప పృతిధ్వని, వ్యోన్నుః = 

ఆకాశముయొక్క, గుణకి=గుణము, అఫౌ=ఇది, సగి=ా =సత్ప్స దార్థమునందు; న ఈక లేజు 

"కానంబడదు. వ్యోమ్ని = ఆకాశమునందు, సద్ధ్వనీ=స_త్రయును శబ్దంబును అను, చ్వౌజ 

శెండు గుణంబులు కలవు. లేన=అకారణమువలను నల్ = సక్పదార్థమ, ఏకం = న్క 

స్వభావము కలది, వియల్ = ఆకాశము, ద్విగుణం = రెండు గణములు కలది, 

తొ, మటియొక విధముగ గూడ థై విషయమును సాధింప 
వచ్చును, సృష్ట్రారిదియం దున్న సత్సదార్థము వఏకస్వ భావము కలపి 

యనియు మొట్టమొదట సృ్పజింవంబడిన యాకాశము "రెండు గుణములు 

కలది యనియు నిరూవింవ వచ్చును. ఆకాశమునందు మ్రతిధ్వని కల 
దని హేయుదివపాశవియాపిలది- యున్నాము. వాయ్యాదిభూతములనుండి 

వుకొకోస్నవాన మగు నాకాళమును విభాగింప లేకున్నను ప పృతిధగనికి 

నాఛార మను కారణమును బట్టి విభాగింపవచ్చును. పృతిధషని యితేర 

భూతనులయందు కలుగ చేర దని యిదివజకే యు క్లియు క్షముగ 
సవి _స్తరముగ నిర్ణయించి యున్నాము, “ఉన్నది” యను వ్యవహార 

ముచేం గలిమి యాకాశమునం గల వనుట నిర్షివాదమే కదా ! కావున 
నాకాశమునందు వ వతిధ్యని యొక్క_టియు కలిమి యొక్క.టియు రెండు 

ఫర్య నులు కలను సత్పదార్థమున నీ వశిధ్వని చలేకపోవుటచే నొక్క 

ధర్తమే. కావున నీ విధముగ చేకరూప మై నిర్వికార మై యున్న 
సత్పచార్షమునందు మాయ దిషిగుణ మగు “నాశాశమును "కేల్నించినది 

యని శేలిసికొనవలయును, 
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ఆవ. “ఇ ద్దైన సత్పచదార్థ మే ప్రథాన మగటచే దానికి నాకాశము ధర్మమై 

యుండవలయును, లోకమున నట్లు లేదు. కలిమి యాకాశమునశే ధర్మముగం గానవచ్చు 

చున్నది. ఇ ట్రగుటకుం గారణ మేమి?” యనిన సమాధానము6 చెప్పుచున్నాడు 

న్లో, యా శ్రి కల్పయే దోషము సా సదోష్టస్థిమ్నా రఫిన్న తాం, 

ఆపాద్య ధర్శథర్మిత్వం వ్టత్టయే నావకల్పయేతి . 68 

సతో వో్యోమళత్వ మాపన్నం వో్యోమ్న స్పశ్తాం తు లౌకికాః 

ఆార్కి.కా శ్నావగచ్చంతి మాయాయా ఉచికం హీ తత్. 64 

య ద్యథా వర్తలే తస్య తథాత్వం భాతి మానత్క, 

= 
(=) 

అన్య థాత్వం భ్రమే జతి న్యా 'చవూఒయం సార్వలె "కిక: 65 

వ్యా. న న్వాకాశస్య సద్భ)వ్యాకార్య ల్వే ఆకాశస్య స్తితి నత ఆకాశధర్శ 

శా కుతః ప్రతిభాతీత్యాశంక్యావా_యా శ క్తిరితి. యా మాయా సద్వస్తుని ఆకా 

శం కల్పయతి సా పృథమతః సదోర్య మోన్నో రశేదం కల్పయితాష్ట వశ్చా త్రద్ధర ధరి 

భావం 'వె పరీల్యేన కల్పయతి. అత ఆకాశస్య సల్తేతి భానమువపద్యత ఇత్యర్థః 

వ్యా. మాయయా "వె పరీళ్యం కథం కృళమిత్య్యాశంక్యావా_సత ఇతి, వస్తు 

తత్త ష్షవిచారే శ్రీయమాలణో మృదో ఘటరూ వళత్వమిప సతో వో్యోముత్వమావన్నం సద్య 

స్తునః ఆకాశరూవత్వం ప్రా పం లౌకికాః ప్రాణినః, శాస్తివు మభ్యే తార్కి_ కాశ్చ 
2 

తజ ఏపరీ త్యేన వ్యోమ్నో గగనస్య ధర్తిణః నత్తాం స ద్యూవధరజాతిం చావగచ్చంతి 
లో 

జానంతి. నను అన్యస్యాన్య థా ప్రతీతి రనువవ క త్వ్యాశంక్యాహమాయాయా ఇతి, 

కద్విపరీతదర్శన "హేతుత్వం మాయాయా యుక్త మిత్యర్థకి, 

వ్యా మాయాయా విపరీశ ప్రతీతిహేతుత్వం లౌకికన్యాయ ప్రదర్శనేన స్పష్టీ 

కరోతి....యద్య-ఖేతి. యచ్చుక్యాతి యథా యేన శు క్తికాది రూపేణ వ ర్రశే తస్య 

తథాత్వం శుక్త్యాదిరూవత్వం ప్రమాకాతః స్ఫురతి. అన్యథాత్వం రజతాదిరూవత్వం 

తద్భ) మేణ భాంత్యా పృతిభాలీశ్యయం న్యాయః సర్వలోక ప్ర సిద్ధ ఇత్యర్థః 

టీ. యా = వీ శక్తిః! = మాయాశక్తి వ్యోమ = ఆకాశమును కల్పయేల్ = 

కల్పించుచున్నదో, సా = అదియే, సదోగ్యో మ్మో! = సత్పదార్థమునకు నా కాశమునకు 

అభిన్న తామ్ = అభేదమును (విభాగించి తెలిసికొనుటకు వీలులేని స్థితిని, అపాద్య = 

కలిగించి ధర్మ ధరి త్వం=ధర భర్త భావమును (సత్ప్సదార్థము పృథానముగాను, (ఇదియే 

ధరి |] ఆకాశము గుణముగాను, (ఇదియే ధర్మ ము] ఉండుటను, వ్యత్యయేన = వివరీత 

మగ (ఆకాశము ప్రధానముగాను; సత్పచార్థము గుణముగాను); అవకల్పయేత్ = 
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కల్చించును. తతః = ఆకారణమువలన, [సతః=సక్పదార్థమునుండ్ని; అపన్న౦=వమృ _్రిక 

నుండి ఫఘుటమువలె పరమార్థ స్థితిలో జనించిన (మాయాసహిత సత్సదార్గమునకు మాయా 

పరిణామమువలన పరిణామము నంగీకరించి యిట్లు వ్యాఖ్యానమున చెప్పబడెను, 

“రజ్జువునుండి సర్పమువలి” నను నువమానము మిగుల యు_క్లియు క్రముగ నుండున్సు. 

వో్యోమశ్వం తు=ఆకాశక్టము (ఆకాశరూవము) నె లే, లౌకికా8జశా స్త్రముల పొాంళం 

బోని సామాన్యులను; కార్కి-కాక చ = వై శేషికళాస్త్రమును నిర్మించిన తౌర్కి-కులును, 

వోోమ్న $=అకాళశమున కుం గల, సత్తాం = సత్తారూవగుణమునుగ (ఉనికి యను గుణము 

నుగ), అవగచ్చంతి = శెలిసికొనుచున్నారు. (నిశ్చయించుచున్నా రనుట్ర. తల్ =అది 

(కవిపరీశ జ్ఞానము), మాయాయాక=మాయకు, ఊశచికం హిజతగినదియే కదా! “యల్ 

ఇన్ పదార్థము, యథా=ట్టు, వర్తతే = ఉన్నదో, తస్య = దానికి తఈథాత్వం = అటై 

స్వరూపము (యథార్థనస్వరూప మనుట్ర. మానత 8౫ ప్రమాణమువలన (యథార్థ జ్ఞానము 

వలన ననుట). భాతి= ప్రకాశించును (తెలియు ననుట), చ మేణ=భాాఎతిచేతు అన్య 

ధాత్వం=నిపరీతరూవము (వస్తువు ఒక విధముగా నున్న మజీయొక విధముగా (భాతి) 

ఇతి=ఆన్కి సార్వలె కిక! = సర్వలోక సిద్ధ మగు న్యాయః = న్యాయము కలదు కదా! 

(మాయ యనంా భాంతి యని యఫీస్త్రాయము). 

తా, మాయా విజృంభణ సమయమున నిట్టి విపరీత జ్ఞానము కలు 

గుట యొక వింత కాదు. మొట్ట మొదలు నిర్వికార మగు సత్పచార్థమునం 

దాకాశము నెవ్వు డీమాయ కల్పించినదో యవ్వుజ వానికి (సక్పదార్థ 

మునకు నాకాళమునకు) నభేనమును కప్సించును, ఆకాశమునకంళు 

వేలుగా సత్సదార్థము గానరాకుంశునట్టు చయును. భాాంతియందు 

మన క్రీవిషయము ప్రత్యతు సిద్ధమయ్యే యున్నది. మన భ్రమ శ్రౌటి 

యందు సర్పమును కల్పించిన పిదప నా (త్రాటిని సర్పభిన్నముగాం గాన 

రానిచ్చుచున్న దా? మనము సర్పమును చూచునప్పుము త్రాటిని వ్ర "తేక 

ముగం జూడంయలుగుచున్నామా? ఇచ్చటి య ఫవళ బాన మవయే. 

మా _స్పవస్థితిలోం బర మేశ్వరునికం ఇ నాకాశము ఫిన్నము కాదు 

కదా! మాయయు నిట్టి కార్యమునే చేసిన నిక హాని యేమి కలదు? 

అని భాంతి నొందవలదు, “వర మేశ్వరునకు నాకాశమునకు భేదము 

శేదు” అనిన “పరమేశ్షరుండును ఆశాశమునను రెండు పదార్థములు 

కలవు; వానికి భేదము లేధు అని యర్థము కాదు. ఎన్ని యుక్తులు 

చెప్పినను ఫఘుటకుడ్యను లభిన్నములు " కాగలవా ? వంక నేమి 
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యనిన “మన మాశకాశ శబ్దముతో నే పదార్థమును వనహారించు 

చున్నామో అది బ్రహమే” అని మాత్రమె దనికి నర్థము, బైన 

నాకాశశబ్దవాచ్య ws నవశాశమునకు ధ్వనియు క్త కమునకు నామ 

రూపాత్తకమునకు నిట్టి స్థితిలో? _ఎకమేక్వోరనిక్ నభేద మెట్లు గలు 

గును, "వాని క్రివి యొవ్యియు "లేవు కదా! కావున నిచ్చటి "యఢేద 

శబ్ఞార్థము “ఆ-కాశవ రితిరిక్షముగం గాన శాకుండుటమేి'యనవలయును, 

వి. ఈ విధముగ నభేదమును కలిగించిన పీదప నామాయయే వాని ధర భరి 

భావముల విపరీళములం గావించును, కారణ మగుట'చేతను ఆకాశభా తికి నాధార 

మగుటచేతను సత్సదార్థము ప్రధానము; దానినుండి జనించినది యగుటచేతను దాని 

వివర్తమే (స్వరూప పమునకు హాని లేకుండ నొక పదార్థమునందు దోచు మజియొక 

పదార్థము వివ ర్హ మనంబడును యగుట చేతను; ఆకాశము దానికి గుణము. మాయా 

ప్రభొవమువలన సత్పదార్థ మాకాశ మయ్యెను కాని ఆకాశము సళ్పదార్థముగ "కా 

లేదు. సృషారంభమున మాయాశ క్రి క్రికి నాశ్యయమై యున్నది సత్పడార్థమే యని 

యిదివజుకే నిరూపించియున్నాము కదా! షాను ఆకాశమే నత్పడార్థ మెనట్టు 

మాయ లోపించు చున్నది. సౌమాన్యలౌకికలే కాక శ్యాస్త్రనిరాతలలోం గూడం 

'దార్కి-కు లి వివరీఠతముగ (గృహించుచున్నారు. దీనికంతయు నభేదమే కారణము 

పరమేశ్వరుని సత్సదార్థమును ఏ వేుగ విభాగించుటకు వీలు (శ్రి లేకపోవుట చేతను 

సక్పదార్థమునండే యఖీన్న ముగం గల్పింపంబడినడి యగుటచే స ద్రూపముగ (ఉన్నట్టు 

తోంచుశుండుట'వేకను “ఆకాశధర మే సత్తి యని గ హింపబడుచున్నది. 

ఇది మాయకు నుచితమే. మనము లోకమున విసరీక జ్ఞాన హేతువు లగువానినే 

మాయ లనుచున్నా ము. ఇంద జాలికు డక నిర్జన ప్రదేశమున నొక పట్టణమును చూపి 

నచో దానిని మాయ యనుచున్నాము, స్వవ్నమున నొక పట్టణము గానవచ్చి యడంగి 

నచో దానిని మాయ యనుచున్నాము. ఇదే యాజగత్కారణమును మాయ యనం 

బడుచున్నది గావున నిది చయం 'కార్భములును వివరీతములు కావచ్చును. స్వప్నేం ద 

జాలమాయలం 'లేనివానిని జూపినళ్లై ఇదియు "లేని ప్రపంచమును జూపుచున్నది. ఆ 

మాయ లోకపదార్థమును (ఇంద జాలము భూపరాగాదులను స్వవ్నము అత త్యను 

మలీయొక పదార్థమునుగ (ఇంద్ర ద జాలము పట్టణమునుగాను స్వవ్నము పదార్థాంతరమును 

గాను జూపినట్టు ఇదియు నొకదానిని (సక్పచార్థమునందు శల్పింవంబడిన యాకా 

శత మును మణటియొక పదార్థమునుగ (ఆశాశమునందుం నల కలిమినిగుం జూపు 
థి "i / 
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చున్నది. మజియు దీనినిగూర్చి యింత విచారించ నక్క_ఆ "లేదు. మాయ యనినను 

సభను. యనిన నొక్క_టియే. లోకులు యథార్గజ్ఞానముపలన యథార్థ స్థితియు భాంతి 

వలన వివరీత స్థితియు గ్రహంపయుడుచుండు నని సాధారణము గానే అెవ్వకొను 

చున్నారు కదా! "కావున “ఆకాశమునకు కలిమి కలదు” అను వ్యవహారము సంభవించు 

చున్నది యనుటలో విరోధము లేదు. ఇంతమాత్రమునం బరమార్థ కి స్థితికి భంగమును 

"లేదు. పరమార్థస్థ్రి తి మున్నే బహువిధముల వివరింపణడి యున్నది కటా / 

అవ. అః విధముగ నాకాశ సృష్టియు దానియందు సత్వము నారోపించుటయు 

భా)ంతివలన కలుగుచున్నవి యని చెప్పి వానిని తొల:గించుకొను నుపాయము నువదే 
శించుచున్నా (డు: 

శ్లో నవం శ్రుతివిచారా తా గ్యథా య ద్వస్తు భానతే, 

విచా నిపర్యేతి తక_స్త చ్చింత్యళాం వియత్. 66 

వ్యా. ఏవం భాంత్యా విపరీత ప్రతిభానం దర్శయిత్వా తన్నివృత్తు పాయ 

న sy € జ న్ మాహా---నీవమితి. వీవము శ్టేన ప్రకారేణ . శృుతివిచారాత్సాక్ (శ్రుత్యర్థవిచారా 

త్పూర్వుం యద్వస్తు యశ్ళ దూ దూపం బ్రవూభాంత్యా యథా మీన గగనాదిరూపేణ 

వ ర్టతే కచ్చు) క్యర్థపరాలోచచేన విపల్యేతి గగ నాదిభావం పరిత్యజ్య స సృ ద్రూవం 

బ్రహ్తాన భవతి. తత; శుతివిచాశేణ వస్తుయా థాత్యదర్శనసంభవా త్త స్వయచ్చింత్య 

తాం విచార్య తామిళ్యర్థః. 

టీ. ఏవం = ఈవిధముగ చూచిన, శ్రుతివివారాత్ = వేదవిచారమునకం టె, 
ప్రాక్ =ముందు;, యద్వస్తు = ఏవడార్థము, యథా = ఎట్లు, భానతే = ప్రకాళించునో, 
తల్ =ఆవన్సువు, విచారేణ= ఎవిచారమువలన (వే వేదవిచారమువలను, వివర్యేతి=వివరీత మగు 
చున్నది (లోకము ననుసరించి చూచిన నొక విధముగం గానవచ్చు వస్తువు వేదసిద్ధాం 

తము నాశృయించి విచారించినచో మణీయొక విధముగ నిర్ణ యింవంబడు-చున్నది 

యనుట, లోకమున నాశమునకు స్త నము కల దని వృవహార మున్నను విచారించి 

నచో సక్పదార్థమునశే యాకాశత్వము కల దని యేర్పడుచున్నది కదా? తతః = 
ఆశారణనువలనీ తత్ వియత్ = = ఆయా కాశము, చింళ్య తాం = విచారింవంబడుగ గాక 

_(ఇందేది యథార్థ మో విచారిందవలయు ననుట.) 

తొ స్పష్టము. 

అవ, విఛారస్వరావమును వి స్తరించుచున్నా (డు: అ -శ్ర —0 
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నో ఫిన్న వియత్వ్నతీ శబ్ద భేదా ద్బుద్దే శ్చ 'భేదతః, 

వ్యా. విచారస స్వరూపమేవ “సర్మయతి.ఖన్నే ఇతి. భిశ్నే ఇతి ప్ర తిజ్ఞాతా నై 

“హీతుమావాశ బ్లేతి, ఏియక్సచ్చబ్దయోరపర్యాయ త్వాదిత్యర్థః, పూత్యంతరమావే. 

--బు బ్ధేశ్చేతి, 

త శబ్దభే దాల్ = నానిని -తెలపుళబ్దములో ఫొన్న్నము లగుటవలనను, బుద్ధే8= 

బుద్ధి "భేదతః చ = భేద ముండుటవలనను, వియత్సతీ = ఆకాశమును సత్పచార్గ 

మును, ఖిన్నేజపరస్పరఖిన్నము 'లైనవి (ఆకాశశబ్దంబును సచ కృృజ్దం బును భిన్నార్థములను 

వెద్వునవి యగుట చేతను వానియందు 'భేదబుడ్ధి కూడ నుండుటచేతను ఆకాశ సక్పదార్థ 

ములు వరస్సరభిన్నములే యనుట. 

తా. ఇచ్చట సామానయు క్షు కులు కూడ విమర్శదృష్టిత్ నాలో 

చించిన శ్రుత్యర్థమున శ యనుకూలన్నుగ నున్నవి కాని లొకవ్యవ 

పహోరమునకు ననుకూలములుగ లేవు. లోకవ్యవహారము నాశ్రయించి 

చాచిన “రబా సర్పభా)ంతియందు సర్పమునకం కె భిన్నముగ్ రజ్జివు 

చూడంబడనట్లు ఆకానమునకంశు భిన్నముగ సత్పదార్థము మాడం 

బడుట లేడో” అని వెస్పియున్నాము. ఈ యశేదను పరమార్థము 

నకు విరుద్ధ మనియు నిక్టయించి యున్నాము, సామాన్యయు క్షు కల్ చేత 

విచారింఛినను నీ య'భేవము గానవచ్చుట లెదు. ఆకాశ సత్పదార్థ 

ములకు భేదమే శేలుచున్నడి ఎ ట్లనిన: _“ఆకాశేనము కలదు” 

అను స్థలమున నాకాశషదమునకు “కలదు” అను వదమునకును 

అర్థము“ సమానము కాదు. ఆకాశపదము అవకాళాత్మక మై శబ్ద 

గుణయు క్ష కమె యున్న యొకానొక పదార్థమును చెప్పును. “కలదు” 

అను పదము  కలిమిని మాత్రమే 'చెప్ఫును, స ట్రుండ నీ శెంకు పదార్థ 

ములు నొక్క_టి యగుట యట్లు! పదములు ' హరివిష్త్వాదిపదములవ ల 

వరాస్టయసపవము నప్పుడే. కడా వానిచేం 'జెవణుడు పదార్థము 

లొక్క_టి కావలయును, ఇవి పర్యాయపదములు కా నను నిస్పం 

నయము... మజీయు. వీనివిషయమై 'ేదబుద్దియు గలదు. కావున 

నాకాశ సత్పదార్థనుంలు పరస ఏరభిన్నముతే. ? 

అవు ఆకాశ  సక్పదార్థములవిమయ.మై శల శేదబుద్ధిని చూపుచున్నాండు:ా 

_వాయారది పగ్షినువృ త్తం స సన్నతు వో మే తి భేదధీః, 67 
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వ్యా. తమేవ హేతుం విశదయతి.._-వాయ్యాదిష్వితి. యద్వాయ్యాదిషు 
భూ తేమ సనాాయుః సల్తేజ ఇ ల్యేవం ప్రకాలేణానువృ త్తం భాస లే. వ్యోమ తు నెవం 

భాసక ఇతి యల్ జ్ఞానం సా భేదధీః భదబుద్ధిరిళ్య ర్థ, 

ట్రీ, “సత్ =సక్పదార్థము; వాయ్యాదిషుజవాయువు మొదలగు తక్కిన భూత 

ములయందును, అనువృ త్తంజఅనుసరిం చినది (వాయువు కలదు. అగ్ని కలదు” అను 

మొదలగు వ్యవహారములు కలవు కదా యనుట). వ్యోమ తు=ఆకాళ మైతే న [అను 
వృ త్తం ]=అనుసరింవ లేదు” ఇతి=అని, ఛేదదీక3=ఆకాశ సళ్పదార్థ విషయ మె, భేదబుద్ధి 

(ఆకాశము వేణు, సత్పదార్థము వేటు అను బుద్ధి) కలదు. 

తా, ఈ విషయమున రెండవ హాకువుగ నిర్ణయింపబడిన భేద 

బుద్ధిని విమర్శించెనను వినుము. లోకమున “ఆశాశము కలదు” అను 

వస్థనహారనువలెనే “వాయువు కలదు అగ్ని కలదు, జలము కలదు, 

భూమి కలదు” అని సర్వభూతములయందును సత్య్వవ స్రవహారములు 

కలవు. ఆకాళశవ్యవహారము మాత్ర, మొక్క యాశాళ భూతమునందే 

కలదు. ఈ నిషయము సర్వ ప్రనీస్థము కదా! దినినిబట్టి చూచిన సత్స 

దార్థ మన్ని భూతనులయందును ననువ_ర్లించియున్న డి యనియు నాకాశ 

మళ్లు గాక యొక్క_టనే (ఆకాశమునందే యున్న దనియు లేలుచున్నది 
కదా! ఇ ట్లుండ నీ ెండింటియందు నె నైక్యబుద్ధి కలుగుట మెట్టు? రెండు 

వొక్క_టియే మైన నాకాశముకూడ సక్పదార్భమునలె సర్వభూతము 
లతోం శేరి వ్యవహరింపంబడవలదా ! కావున “తేకులకు వీని విషయ 
మున “స త్త (ము సర్వవ్యావ వకము; ఆకాశత( మః కది కాదు” అను భేద 

బుద్ధి కలుగుట లేదు. కావున నెట్లును ఆకాశ సక్చదార్థములు అభిన్న 

ములు (అ భిదస్వరూపవమను 6కి, 61%, 65 న్ కా చేరను. కావున యుక్సు 
లును వెదసిద్ధాంతమునె యనువాచము చేయుచున్న వి, 

. అవ, “ఇంతమాత్రమున వేదార్థ మెట్టు సిద్ధించెను ? అందు సత్సదార్థమే 

ప్రధాన మని యున్నది కడా! ఆకాశ  సక్పదార్థములకు "భేద మున్నను ఆకాశమునకు 
దక గుణ మగుటలో నిరోధ మేమి?” యనిన చెప్పుచున్నాడు; 

నో, న్స్. సద్వ్మ్వస్త ధికవృ త్తిత్యా దర్శి వ్యో్యమ్న స్తు సు ధర్మ "తా 

వ్యా వీవం సదాకాకయోశ్ళేదర వ్రసాధ్య వ్యోమ్నః * సతి భా్తిళ్యా 
ప్రతీశస్య ధరి ధోర ర భావన్య విబా రేణ వ్యత్యయం దర్శయలతి... సద్య చేతి. 
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టీ, అధికవృ త్తిత్వాత్ - అధిక = అనేక పదార్థములయందు, వృ శ్రిక్వాల్ = 

ఉండుటవలన, సద్వస్తు=సత్ప దార్ధము; ధరి = ప్రథానము. వ్యోమ్నకః తు=ఆకాశమున 

శక్తే ధర్మ తొ=ఒక్క- స్థలమునందు మాత్రమే యుండుటవలన గుఠాళ్వము మాత్ర, మే 

కలదు. (ఈ ఆకాశ మను వదార్థము గుణముగ నుండవలసినదియే యనుట, 

తొ, సక మూాశాశేమునకు ధర్మ మని తలంచుట భాంతి యని 

సకారణముగ నిరూవీంచి యునా స్నానము, . లోకదృష్టి యంతయు నిట్టిదియే 

యనియు నను? ఛవవూర్యుకముగ దీని యథార్థ తిని (ఆకాశము ధర 

మను, స్థితిని సాధించుటకు వీలు లే! నిజం దలంపవలదు. అది 
సామాన్యవ స్ట్ హోగము నాశ్రయించి చహుంబడినదియే కాని మజి 

యొక్క_టి కాదు. విచారించిన నీ వివ మయము మునే నిర్ణ యింప 

వచ్చును. ఎ ట్లనినవ__ 

వి, లోకమున నొక న్యాయము కలదు. అనేక పదార్థములయం చేది యను 

వర్షించి యుండునో యది ప్రధాన మనియు; నేది యొక స్థలమున మాత్ర, మే 

యుండునో యది గుణ మనియు జెప్పంబడుచున్నది. భూమ్యాది వదార్భములం రూప 

రసాది బహుగుణములయం దనువ ర్రింపుచున్నవి. వానికి రూవంబును రస మును గంధ 

మును స్పర్శమును అను మొదలగు నచేక గుణములు కలవు కదా! ఆ రూపాదులు 

మ్యాక్కము అ ట్లనువర్హించుట లేదు. ఒకవేళ వానిలో (ఆ రూపాదులలోం గొన్ని 

యొకటి కెండు భూతములవజకు ననువ ర్హించినను అన్నియు న ట్లనువ ర్షించుట లేదు. 

అనువ_ర్టించినవి యైనను భూమ్యాదులవలె నంత యధికముగ ననువర్హించుట లేదు. 
ఇట్టి సందర్భమును విమర్శించి లోకులు బహుస్థలములయం దనువ _రించిన వానిని ప్రధా 

నము లనియు నల్పస్థలములయందు మాత్రమే యుండు వానిని గుణము లసియుం 

జెప్ప చున్నారు. రూపాదులు భూమ్యాదులకు గుణము లనుట నుప సిద్ధము కదా! 

కాఫ్రన నీన్యాయము ననుసరించి చూచిన బహుభూతములయం దనువ_ర్థించి యుండు 

నది యగుటవే సక్పదార్గము ప,ధానము ధరి. అ ట్లుండనిది యగుటచే నాకాశము Uy 
ధర్మము. కావున శాకికయు కలనై నను కొంచెము 'బొగుగ విచారించిన చో వేదాభిప్రా 

యే సీద్ధాంత మగును, 

అవ. సరియే ధర మైనను ఈయాకాశము నిత్యము కావచ్చును. భూమ్యాదులకు 
గుణమే యైనను రూషము వాస్తవమే యగుచున్నది కదా! కావున నిప్పటికి లోకాను 

భవమువలన నచె చ్రైతము సిద్ధింవలేదు అనిన నమాథానము వెవ్వుచున్నాండు:--- 

5 గ్ వ మాత క్ర న్లో, ధియా సత వృథక్కాా బ్రూహ్ వ్యోమ కిమాత కమ్. 68 



172 శ్రీ వేదాంతపంచదశి, ద్వితీయ ప్రకరణము 

ప్యాః రూవరసాదిష్వనువృ త్తస్య ద్రృవ్య స్యేవ ఆకాశవాయ్యాాదిప్వునువృ త్తస్య 

సతో ధరి రిత్వం రసాదిభ్యో వ్యావృ త్తస్య రూవస్యేవ వాయ్యాదిభ్యో వ్యావృల్త తస 

నభసో ధర ర్యళ్వమిళ్యర్థః. నను తరి ర భుటాద్భిన్న రూపస్య యథా వా స్తవత్వం తథా 

సతో భ్ిన్నస్య నభసో౭.వ స్యాదిశ్వాశంక్య, సదష్ట్యరి_క్షస్య నభసో దుర్నిరూవత్వా 

నె వమిత్యాహ-_--ధియేతి. 

టీ, ధియా=బుద్దితో, సత=సక్పదార్థమును (క్రర్షార్థమందు షష్టి వృథక్మా_శే= 
వేబుశనేసీనయెడల, వ్యోమ=ఆకాళము, కిమాత కక్=నీమి స్వరూపము గలదో, బ్రూహ్జు 

వొహ్వుము. ' 

తా. అదె దై షత శత్యర్గము సిద్ధింపలే దన బలదు. కొంచెము 

విచారించిన సర్యమును స్పష్ట మగును. రవము భూనూ్యదులకు 

ధర్మమే మైనను దానికి ప్రల్వేకరూషము కలదు. నేత్రేంద్రియము 
చేక మాత్రమే గ్రుహంవందగియుండుట యను వ్ర లేక స్నోభొవమును 

కలదు, wy 'పసుటడే దానిని ప్రక్యేకముగ నిరూపేం ంపవచ్చును. ఇచ్చట 

మాత మటు లేదు. ఆకాశమును ప, ల్యెకముగ నిరూవీంచుటకు గు © 
వీలు లేదు, బుద్ధి బలముచే నా సత్పదార్థమును విభాగించిన కేవలా కాళ 
మునకు స్వరూవ మేది యగును? చెప్పుము, 

అవ, ఈ (పృశ్న మునకు నొక విధముగ సమాధానమును కల్పించి తళ ండన 

ఫూర్వకముగ స్వసీద్ధాంతమును స్థాపించుచున్నా(డు:_ 

న్లో, అవ కాశాత్మకం త చ్చే వస త్త్ దితి చింత్య తాం, 

భిన్నం సతో ఒసచ్చ నేతి వకీ చే ద్వ్యాహతి _స్టవ. 69 

వ్యా. దుర్నిరూపత్వమసిద్ధమితి శంక తే... అవకాశాత కమితి. తర్హి సతో 
విలక్షణ త్వా ద సేవ స్యాదితి పరివారతలి....ఆనది లి, నతో విలవ ణస్యాసత్త్వం నా స్తీతి 

వదతో దోషమాపహా-_-భిన్న మితి. 

టీ, తల్ =అఆ యాకాశము, అవకాశాత తృకంజ=అవకాశస్వరూవ మైనది, (ఇతి 
వేల్ =అనియెద వేని, కల్ =అది, అసత్ =అస స్మద్రూవ చై మెనది; ఇతి = అని, చింత్య తాం= 

నిశ్చయింపయిడుంగాక, ' 'సతః=సక్పదార్థమునకం టె, భిన్నం=వేజైనది. అసత్ చన = 
అసక్పవార్థమును కాదు” ఇతి=అని, వన్నీ చేత్ = వెన్వదు వేని, శవ=నీకు, వ్యావాలిక 
'వాక్యభంగము వచ్చును, 
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తొ, “సక్పదార్థమును. వేటు చేసినను ఆకాశమునకు ప్రత్యేక 
స్వరూవము కలదు. దానికి నవకాళము స్వరూవము గదా!” అని 

మయెొదవేమొ. అడి సరియే. ఆంతమాత్రమువలన నాకాశమునకు 

కృ త్యేక స్టితి సంభవింపదు, సక్చచార్థమునక్ వ్యతీరి క్షమైనది యంతయు 
నసక్పదార్థమే కావలయు ననుట * నిస్పంశయము కదా! “సక్చేడార్థ 

మునకంచు ఫిన్న మైనను అస క్పదార్థము కాదూ” అనుట చెల్లదు, లోక్ 

మున; (బతివిషయమును “'రెంష గా విభా గింపవచ్చును. “మంచి చెడ్డ; 

సుఖము దుఠిఖము; మేలు కీకులో ఇత్యాదులు నియతవిభాగము నీ. 

యున్నవి, ఇందు వస్తు స్వరూపాదులలో "ఛేదము లెన్ని యున్నను 

వానితో నవసరను లేకయే ప్రతి పదార్థమును నొక విధము కా దని 

'నిరావపింపంబడిన చో నియమికెముగ మణీయొక విధము కలది యగు 

చుండును, పదార్థములు పరస్పర మెట్టి "భేదములు కలవి యైనను మంచివి 

కా వని నిరూాపఫీంపంబడిన చో నియతేముగ చెడ్డనియే యగును. సుఖకర 

ములు కా వని నిరాఫింసంబడినచో నియతముగ దుఃఖకరములే 

యగును. శీతములు కా వని నిరూాపింపబడినచో నుష్టములే యగును, 
మేలు కా దని నిరూవపీింవంబడినచోేం గీజే యగును. “సదసడిషభాగము 

కూడ నిట్టిదియె, సర్గపృసంచమును కలిమి "లేము లని ద్యివిధముగ విభా 

గింపవచ్చును. "కావున నే పదార్థను “నిది సద్రూపము కాదు (కలది 

“కాదు” అని నిరూపింపబడునో "అవ నియతముగ లేనిదే కావలయును, 
కావున “సత్పదార్థమునకం శు భిన్న మయ్యు నసక్చదడార్థము కాదు” 

అనుట యొట్లును యు _కియు కము కాదు. అప్పుడు చెప్పిన వాక కము 
నశే భంగము వచ్చును. సావన నాకాళకమునకు నవ కాశస్వరూప 
మున్నను అసద్రూపమే, నావమురూవనులు ఖా ?ంతిచేత మా త్రమే స్ప 
దార్థమునంను క కల్పింవంబడినవి యనియు నామరూవఖిన్న మగు వదార్హమే 

లే పనియు నీవజకుంగనాడ నిహాపించియే యున్నాను కదా! ఈవిధముగ 

నాకా మసనూపమే యని తేలుటచే నడి యూరక యున్నట్లు 

మాత్రమే కానవచ్చుచున్నది కాని వా స్తవ స్థితిలో ల దని నూ త్రమే 
చెప్పవలసియున్న ది. అప్పుడు సమాస మొక్క కయ్ శేమించును. 

కావున నదై (త శుత్యర్థ మనుళవయచేకం గనాడ తేలినది య నిశ్చయ 

నుగుచున్నది. 
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అవ. ఇట్లు శేవలాదై ్ టకమును యు క్షులతోం గూడ సాధించి ప్రశ్యతమునకు 

సతిని కల్పించుచున్నా (దు? 

న్లో, భా తీతి చే దాతకు నామ భూషణం మాయికస్వ తత్, 
గయ: ఖు ని 

om) on Ow సా 
య దస ద్భాసమ నంత న్మ్ఫ ట్టి స్వవ్నగ జాదివం ॥ 70 

వ్యా. ఆసట్వే భానం న స్వాదిక్యాశంక్య కు చృవిలక్షణ త్వాద్భానం న విరు 

ధ్యళ ఇత్యాహ.-_భొతీతి చేదితి ఆవిరోధం దర్శయితు౨ మిథ్యావస్తునో లక్షణం 

సద్భృష్టైాంతమాహ---యదసదితి.యద్వస్తు స్వరూ పేణావిదమానమపి భాసతే, తక్స వన్న 

గజాదివని ఖ్యత్యర్థః, 

టీ, “భాతి = ఈ ఆకాళ మున్నట్టు ప్రకాశించుచున్నది”, ఇది చేత్ = అని 

యెదవేన్సి భాతు నామజ=వ,కాళింవనిము. శత్ =ఆపృకాశము మాయికస్య = మాయా, 
J (WU 

వాదికి భూషణం = అనుకూలమే, (అట్టు ప్రకాశించుటవలన వాదమునకు భంగము 

రా దనుటు. యల్ = వీది అసత్ = లేని దయ్యును భొసమానం = ప్రకాశించు 

చున్నదో, తత్ = అదె, స్వప్న గజాదివత్ = కలలోని యేనుగు మొదలగువానివ లె, 

మిథ్యా = (త్రిశాలములయందు "లేనిదియే-లేక అనిర్వచనీయ 'మైనదియే, (అనిర్వచనీయ 

మనంగా కల దని కాని లే దని కాని నిరూపించుటకోు వీలు శే నిది. లే దని నిరూపించు 

టకు వీలులేకపోవుట కేవల ,ప,కాశమువలననే యని యొబుఎగునది) యగును, 
లో 

తా, ట్లు చెప్పినను అధై. qs శ్రత్యర్థము తేలు లేను, 

మీరు సె ( జావినడి సామాన్య యు కి కాని నియతము కాదు, కహ 
QQ. 0 

కా వని నిరూాకింపస౭ంబడిన పదార్థములు కొన్ని చేలు కీశులను రెండింజిని 

కకూడ కలిగించక యూరకుండవచ్చును. అది వ్రత్యతాద లగు నికర 

వ్రమాణములవలన నిర్ణయింపబడుచున్న ది, కావున నితక ప్రమా 

అను లెవిషియు వికుద్దములు కా నసుకు మా తమే జి న్యాయ మన్న 
రు WJ మా ఖే 

యింసవలయును కాని సర కాలములయం:3ను గాదు, కాన్రన సన్ప్చో 

దారము “కాకపోయినంస నమూ శ్రీ ముననే యాతా మసస్పదార్హ మగు 
|| 

ననుటకు వీలు చేను, అసక్చ దార మైనం గాన బాకభోవలయును గదా, 

ఆకాశము ప్రృత్యతుముగ నవశాశరూపమునం గానవ ప్పుచుసె యున్నది. 

కావున నిది సత్పదార్టనము కాకపోయినను కలపియే యని చెప్పుటలో 

విరోధ ముండమూి అనియమొనవేవో నినుము. 
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వి. విచారించి చూచిన నీ సుశయము కలుగవలనీనవనియే లేదు. వా న్తవస్థితిలో 
శరాన్యరూవము లయ్యు( గానవచ్చు పదార్ధము లనేకములం కలవు. (పృత్యత మంతయు 
యథార్థ మే కావలయు ననియు నియమము లేదు. కలయందు పురువుండు గజాశ్వా్వా 
దులం జూచుచున్నా6 డనుట (ప్రత్య తసిద్ధము, అందటిచేత ననుభూతము. కలయం దని 
యెచ్చటనుండి వచ్చినవి చెప్పము. అవ్వడు స్థూలశరీరముతోో సంబంధమే లేదు; 

దానిని నజుకుచున్నను తెనియరాదు కదా! స్థూలశ రీరసంబంధ మున్నవ్వుడు 

జాగ్యదవస్థయందు "కానంబడు పదార్థములసే సళ్యములనుగాం దలంచుచున్నా రనుట నిర్వి 

వాదాంశము. మణీయు కలయందు మన స్ఫ్పొాక్కటి తవ్చ మణి యేదియు లే దనుట 
సర్వసాధారణము కదా! "కావున కలయందు గజాదులు తే వనియే చెప్పి తీరవలయును, 
ఇంతవజకు వివాదము లేదు కదా ! ఇవ్వడు ప్రళ్ళత ప్రమాణము నువయోగించి 
చూడుండు, “లేనిని కానరావు కావున స్వప్నమునందలి గజాదులును యధథార్థములు 
కావలయును.” అనుటకు వీలు కలదా. ఐట యీ యు క్రివలన నాశాశమునకు సత్య 

త్వ్వము కల దని సాధించుటకును వీలు లేదు. వీ యే పదార్థము లేనిదయ్యు (ప్ర వ,కాళించు 
చుండునో అది మిథ్య. ((త్రికాలములయందు లేకయే యున్నట్లు తోందునద్న కావున 

నాకాశము మిఫ్య; అది త్రీ కాలములయందును లేదు. ఇది ప్రకాశించిన ప్రకాళింప 

నిము. మేము దానిని వలదనుట లేదు. “అజ్ఞాన ప్రృభావమువలన నట్టు లేని దయ్యు( 
ద్రైకాళశించుచున్నది” యని మ్యాత్సమే వెవ స్పుచుస్నాము. శావున సీ యుద్భావించిన 
దూపషణము మాపతమునకు భూవనమే యగుచున్నని. ఇదియు మాయా ప్రభావమునే 
వర్ణించునుగదా! కావున పెన వర్ణించిన విధముగ యుక్తలచే నై ఏత (శుక్యర్థము 

సిద్ధించె ననుటలో వివాదము లేదు, 

అవ. “ఇది మిగుల నద్భుళము గా నున్నది. ఎవ్వుడును విడువకుండునవి వరస్పర 

భిన్న ములుగ గృహింపబడుట లేదు” అనిన దృష్రాంతపూర్వకముగ సమాధానమును 
చెప్పుచు న్నా (డు: 

న్, జాలివ్య కీ చేహిచేహా గుణద వే దృవ్యె యనా పృథక్, 

పయతతో స ఇ వాస్తు పాస్టక్యం కోత విస్తయః, ‘ll 
—0 ర 

వ్యా. నను నియమేన సహో వలభ్యమానయో న్ఫేదో న దృష్నచర ఇత్య్యాశం 

క్యాహ---జాతీతి. 

టీ. జాతివ్య క్రీజజాతులును వ్య క్తులును (జాతి యనగా నాకారము. వ్య యన (గా 

నాయా కారము గల పదార్థము. గోవుయొక్క_ యాకారమునకు గోజాతి యని “పీరు, 
ళు 
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ప్రల్యేశ గోవులకు నో వ్యక్తు లని "పీరు చేపా చేపూజచేహియు చేవామును గుణ 

(ద్రన్యే = రూపాది గుణములును పృధివ్యాది ద్ర వ్యములును, యథాజఎట్లు, వృ క్ = 

శెస్నములో (ఎవ్వుడును పరస్సరము విడువకుండునవి యయ్యు భిన్న మనులై యున్న వో; 

వియక్సతోో? = ఆకాశ సత్సతార్భములక్కు హౌర్గక్యం = "భేదము, తణై వ=అకే, అస్తు = 

కలుగునుగాక. ఆత =ఈ విషయమున, విస యక=ఆశ ఎర్యము: కక=ఏమి ? 

తా, నియమముగ పరస్పరము నిడువక యుండునవి యనునంతే 

మాత్రమున భేదను కలుగంగగూడ దని నిర్ణయించుటకు వీలు చేదు, 

లోకమున ననేక స్టలములయం దిట్ట వానిలో "ఫేదను గానవచ్చుచున్న ది, 
జాతి వ్యకి కిని నిడివి కాని, వర్ణి_కి క్ష్ జాతిని విడిచి కాని యుండుట చేదు, 

జాలి యనంగా నియత మగు నొశానొక యాశారము; వస్తి కి యనంగా 

నది కల పదార్థము. గో జాతిని విడిచి యొక్క గోవి న ప్ర క్యేకముగ 

నుండునా? గోవును విడచి జాలి యుండునా? గో జ జాతి మనసా గో 

స్వరూపమే, కావున నది లేనిది గోవే కానేరదు కడా! ఇట్లు విడువని 
సంబంధముక లవి యైనను, జాతివ్యక్పు కులు పరస్సరఫిన్నములై యున్నవి, 

ఇ్రచ్చటను జాతి వ్య కీ పదములు వప ర్యాయములు కాకపోనుటయు, 

జాతి సర్వగోవులయందు నుండునది యనియు, వ్య_క్షి యొక పిండమునందు 
మాత్రమే యుండు ననియు భేదముతో భావించుటయు పరస్పర 

ఛీదము కలదనుటకు (జాతికం పె వ్వ్ భిన్న మనుటకుం గారణనులు, 

బ్ధక్లే చేహథారియు "దేహమును నెప్పటికిని పరస్పరము. జరిత్యజింపవు. 

జీవుడు న స్థూల దేహమును విడిచినను నూత్న "దేహమును విడువడు. 
స్థూల జేహేము నైనను అప్పటికి విడు చుట్టే శాని తత్త ణమే మజీ 
యొక దాని నంగీకరంచుచునే యుండును, మణీయు గణ మెస్పటి! 

ద్రనస్ట్నును పరిత్యజింవదు, పరిత్యజిం: చిన డానికి ప్ర తేర్టికముగ నిలు 

కచయే లేదు కదా! ్రన్యమును 'సణమును' విశువదో. డానికి నవ్వుడు 
ద్రవ్వుత్వమే లేదుకడా ! 

వి. ఇట్టు ఎప్పటికిని వరస్పరము విడువని వెనన్కు ఇవియు సె న్యాయముచే చ (వడ 

ములు పర్యాయములు కాకపోవుట భేద బుద్ధి యను కారణముల నుబట్రి చేసిన యూహచేే 

పరస్పరభిన్నము లనియే సాధింవందగియున్నవి. “వీనికి గల సంబంధము సమచాయ నం 

బంధము. ఆసంబం ధమువలన నివి భిన్నము లయ్యుం గాక యా పూర్వస్థితిత నుండును” అని 
థి 
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యెద వేమో. అది సరిపడదు. సమవాయ “మైనను పీదవ చేది మైనను నదియు సంబం 

ఢమే కదా! సంబంధము పదార్థద్వయము లేవన్న సంభవింపదు. కావున నే సంబంధ 

ముచే సంబద్ధము లెనను చదార్థములలో 'భేదముమా త్ర, తము పోదు. మజియు “భేద 

ముండియు 'శివన్నది” యనిన మా వాదమునే యంగీకరించి న ట్లగును. ఆకాశ మస 

త్పదార్థ మగుటచే సత్పదార్థా కాశములకు వ్యవహారకాలమున ఛేదంబును పారమార్థిక 

దశయర దళేదంబును కల దనియ్ కదా మేము చెప్పుచున్నాము. (నమవాయ సంబం 

ధమునుగూర్చి బ్రవాసూత్రార్థచం ద్రిక ఆరంభణాధికరణము. అ. ౨. వ ౧. నూ. ౧౪. 

చూచునది) కావున నీజాతి వ్యక్హ్యాదులు నిర్వివాదముగ భిన్నములె. సత్పదార్థాకాళ 

ములు కూడ నిట్టివే కావచ్చును, నియతముగం బరస్పరము విడువకుండునంత మా తృ్మమున 

శండు పదార్థములు నభిన్నములు కా నక్కజ "లే దనుట సిద్ధించెనుకడా! శస్టన నీ 

సిద్ధాంతమున నాశ్చర్య మేమి? ఇ ట్రగుటచే ననుభవము కూడ నె ద్వెతశు, త్యర్థము 

ననువాదము చేయుచున్నది. 

అవ, “ఇది యంతయు యథార్థముగనే తోంయచున్నను, మనస్సునందు. స్థిర 

మగుట లేదు” అనిన సమాధానము ఇచ్వచున్నాయ:-- 

వ్ బుద్ధోఒవ ఛేదో నో చిత్తే నిరూఢిం యాతి చే _త్తడా, 

అసే నై కాగ్రాన్ట్ తృంకయా ద్య రూథ్యభావోఒస్య తే వవ,?72 

అ ప్రమత్రొ' భవ ఛానా దా 'ద్యేఒ న్యస్మి ని "వేచనం, 

కురు వ్రమాణయు _క్రిభ్యాం తతో రూఢతమో భవేత్. ') 

వ్యా శప యద్యపి బుధ్య తే, తథాపి నిశ్చితో న భవతీతి శంక తే_బుద్గో2. 

పీతి, తస్య పరిహారం వక్తుం నిశ్చయాభావే కారణం పృచ్చ్ళతి---అనై కాగ్యాదిలి. 

వ్యా. ఆద్యే పరివోరమావాఅ ప్రమరక్త ఇతి. ఆద్యే ప్రథమే వికల్చే ఛ్యాశా 

త్త క్ ప పశ్యమయెక తాన తా ఛ్యాన మిత్యు క కలతణాద ప్రమతోభిప సావధానమనా భవే 

ఏటేయల్. ద్వితీయే వరిహారమావాఅన్యసీ న్నిల్ తతః కిమిత్యత ఆహ---కతత 

ఇతిం 

టీ. ఛేదః = ఈయాకాశ సళ్చదార్థముల ఛేదము, బుద్ధః ఆపి = తెలిసికొనం 

బడినను, చిత్తే = మనన్ఫునందు, నిరూడిం = దార్భ్యమును, న యాతి చేత్ =పొందుట 

"లే దనియెదవేని) తదారారప్పుడు, వద = చెప్పుము. కే = నీకు అస్య = ఈ విషయము 

యొక్క, రూఢ్యభావకి = దార్థ్యాభావము (ఈ భేదము మనస్సున స్థిరవడకుండుట. 

అనై కాగ్ర్య్యాల్ = చిత్ర మేక్యాగృము కాకపోవు టనలన నా? నంశయాల్ చా = సందే 

వాము తీరకపోవుట "వలనా! ఆజ్యే = చిక మేశాగ్రము. కాకపోవుటవ లనే 

యిట్టి చార్హ్యము కలంగకుండు నేని, ఛ్యానాల్ = ధ్యానమువలిస (ఈ విషయమునే వలు 

చీదాంక- 12 
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మాటు వకాంతమున స రించుటవలన, అపృమ ర్త తః = నీకాగ (గ్కచిక్తుడవు, భవ = కమ్ము; 

(ఈ నిళ్చి తార్థమునే పలుమాటు స్త రించిన నం దేక్నాగృత కన ననుట. 'అన్యసీ కం 

"రెండవది యయ్యెేని (సంశయమే ఏీడవండెశేని) ప్ర పృమాణయు క్లిభ్యాం= వేద వాక్య 

ముచేకను స్వానుభవముచేతను వివేచనమ్ = విచారమురు, కురు = చేయుము, తత? = 

తర్వాత, రూఢతమః = ఈ భేదము మిగుల దృఢమెనది. భజేత్ = కాగలదు, 

తా, “బిట్లు చెప్పినను, బది మనస్సున నిలుచుట లేదు, "కావున 

నిది చక్కని సిద్ధాంతము కాకుంచునేమో యని సంశయము కలుగు 

చున్నది” అనియెదవేమో, అది యు క్షనము కాదు, ఈ విషయము నిర్వి 

వాద మని స్వానుభవనుచేతనే నిరూపించితిమి. అనుభవము చక్క 
నివ కాకపోయినచో సిద్దాంతము నట్టే "కావలయును గాని అనుభవము 

సరియైనచో సిద్ధాంతము సరకాక “పోదు, సార్వనుభవను నెన్వండును 

"కా 'దనలేండు కదా, 9 నైన మనస్సున నిలువకుండుశుల?” యనియెద 

వెమోవినుము. దానికిం నక కారణము కలదు, అనాదినుండియు నాశాశ 

బ్రహనులకు నభేదమును (ఈ య భేదనమునకు స్వరూవము 63-61-065 

శ్లోకనులలో నీ ప్రకరణమునందే నిరూపింపంబడెను) మాపు చుండినను 
భాంతి మనస్సున నెలకొనియున్నది. దానివలన నది (మనస్సు వ్యవ 

హార విషయముల గ హించినంత సుకరముగం బారమార్టిక విషయముల 

గ్ర హింంపనేరదు. కోన్రన మనస్సు దీసియం దేకాగ్న తను జెందనేరదు, 

మోతేయు భాంతి యధికమై యుంశుటవలననే సరశయములును తీరి 

న ట్లుండవు, ఈ కారణములవలనమాత్ర, మే యీ సిద్ధాంతేము దృగము 

కాకున్నది. కావున తత్వము నెటుంగలోదదువే వేని వీనిలో చేది నీకు 
బలవంతమె మై సీద్ధాంతేదార్థ రిమును కలిగింపకున్న దో నిణారించి చానిని 

నివ ర్రింపరకేయేము. మనస్సునకు నెకాగ త కుడురకున్నం బలుమాటు 

నిద్దాంతార్థము థ్యానించుచు నిది ఛ్యాసనము నాచరింవుము; సంశయ 

నములే మజల మణుల నుద్భనించుచు నశెంపకుండిన శాస్త శ్రుయు క్రుల చేం 

బలుమాటు విచారింప్రుచు మననము నాచరింవుము, వలుమాలు శ్ వణ 

నునుగూడ గావింవును. (శ్ర నణమనన నిడి థాస్టసనముల సరూపము 

తత్వవి షకను గలి.ర్ 1. న ) తరత సిద్ధాంత దార రకము కలుగును. 

ఇన. ఇట్లు సర్వమును వివరించి యువస సంహరించుచున్నాందు:._ 
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నో థ్యానా నానా ద్యు క్రి తోఒపి రూజే భిచే వియత్సతోోః, 

న కదాచి ద్వయ త్సశ్యుం సవ్వస్తు చ్చీ ద్రవ న్న చ 74 

వ్యా. తతో౭_పికిమిత్యత అవా---ధ్యానాదితి. ఛ్యానం నారో కృలతణం, 

మానం బానే వియశ్సలీ శబ్ద భదాదు ద్దేశ్చ 7ేదతి ఇత్య తోక కం. యు క్తిస్తు సద్య 

_స్వధిక చేశవృ త్తిత్వా దిత్యాదావుక్తా. నీతై న క నాదిభీర్పయకృతోళ్ళజే చిశే 
నిరూఢిం యాతే సతి నియత్క_దాచిన్న సత్యం. కింతు సర్వదా మిశ్ర శ సచావధాసతే, 

సద్వ స్త్వపీ ఛిదృవదవకాశవన్న చ నైవ. భవతీతి శేషః, 

టీ. భ్యానాల్= =ధ్యానమువలనను (ఇదియే నిదిధ్యాసనము) మానాల్= ప్రమా 

ణఇమువలనను (వేదసిద్ధాంతమును గ్ర గ హించుటనలన ననుట, ఇదియు శ శృవణముు, యు కి 

త$ అపీ = యు క్రివలనను (యుక్తి క్ష నిర్థారణ చేయుటవలన ననుట. “దయ్ మననము) 

వియత్సతోః = ఆకాళ సక్పదార్థములకు, ఛేజే = భేదము; రూఢే [సతి] = నిరూఢము 

కాంగాన్వే వియత్. = ఆకాశము కదాచిత్ = ఎప్పటికిని సత్యం = సత్య మైనది, న 

కానేరదు. సద్వస్తు = సత్పదార్థము ఛిదృ వత్ చ= రంధ్రము కలది (రెండవ పదార్థ 

ముండుటచేం బరిచ్చిన్న మైనది. [పరిచ్ళిన్న మనగా సర్యహ్యాపకము కానిద్శి న = 

"కానేరదు. . 

తొ. ఇట్లు శ్ర వణ నునన నివథ్యాసనముల చే చే నాకాళః సక్సడా 

స్థములకుం గల శకము చి త్రమునంసు దృశ మయ్య నేని యవ్వు 

“డాశాళమెష ప్పటికిని లేనిదియే యగును, సక్పదార్థమును సర్వపరిపూర్మము 

అదిషితియము నగును, కాశ్రన స సృష్టి కి ప్రూర్యమున్ంచే కాక సృష్టి కాలను 

నందుకూడ సక్చదార్థ ముక్క యే కరము, స్ప యంతయు నున్నట్లు 

తోంచునదియే కాని యున్నది కాదు, 

అవ. ఈ వివారమువలన కలుగు నువమయోగమును శెండు శ్లోకముల వివరించు 

చున్నాడు! 

నో, జనస్య భాతి సదా వ్యోమ ని; _స్పకోషల్లేఖవూర్షక కు, 

సద్య _స్పషపి విభా త్వస్య నిద్బిదృ సషవ్రరస్సరము, 75 

వాసనాయాం పృనృద్ధాయాం 'వియత్సత్యశ్వవాడినమ్, | 

సన్నాక్యాబోధయు క్షం చ య వూ స వష స్స యే తే బుధం, /0 

వ్యా. ఏియత్సత్వవి వేచే ఫలమాహ=జ్ఞ శృం. 



180 నీ, చేదాంతవంచదళి, ద్భితీయ ప్రకరణము WU 

వ్యా. వియని ని థ్యాశ్వం సతో వస్తుత్వం చ సదా చింతయతః కీం భవతీత్య త 
ఆవా---నాననాయామితి. బుధో వియత్సతోస్త స్తత్వ వేత్తా గగనస స్య సత్య త్వం బ్రు బువొణం 
నిరపకాశసద్వ _స్వ్వవబోధరహి హితం చ దృష్ట్వా విస్త యం స్రాప్నో తీత్యర్థః. 

ట్రీ. జస స్య = మెంజెప్సీనవిధమున సర్వమును నిర్ణ యించుకొని సిద్ధాంతవదార్థమును 
వెందిన మహాక్తునకు, వ్యోమ = ఆకాశము, సదా = ఎల ల్ల పడును, నిక, .వూర్యికం ల 

నిన్తత్వ = నిరాత్త కకత్వమును (అభావమును, ఊల్లేఖ = ks గ్కహించుటయే, ఫూర్యకకొ = 
ముందుగా (దీనికి స్వరూవమే లేదూ”. అను వ చేకముతగ, భాతి = (ప్రకాశించును 
(అజ్ఞానికివ లెనే క్షానికి గూడ నాశాళము గానవచ్చినను, ఆయన దానిని సత్యముగ 

కలరేపం డనుట సద్వస్తు అపి = సత్స దార్థముకూడ, అస్య = ఈ జ్ఞూనికిని, ని, 
సరకు - నిచ్చిద్ర, త్వ = రంధ్ర ము లేకుండుటయీ, (సర్వవ్యాష మగుటయే) పురస్స 

రమ్ = ముందుగా (సర్వవ్యాహత్వముతో ననుట. విభెతి = ప్రకాశించును. (బ్రహ 

మును నర్వవ్యావకమునుగా6 జూచుచుండు ననుట. వాసనాయాం = ఈ దృకాను 
ఛసమువలన కలిగిన సంస్కారము, వ ప్రవృద్ధాయాం [సత్యం] = అభివృద్ధి నొంచెనేని, 

వియల్ ,..వాదినమ్ - వియత్ = ఆకాశముయొక్క, సత్యత్వ = సత్యరూపమును 
(“ఆకాశము సత్యము” ఆని. వాదినమ్ = వాదించునట్టివానిని సల్ ,..యు క్రం- 
సన్గాత, = సర్వమును తత్పదార్థమే యని, అబోధ = తెలీసీకొనక పోవుటతో (అజ్ఞాన 
ముతో, యుక్తం చ = కాడినట్రి వానిని, దృష్టా = చూచి బుధః = వండితుండు, 
విస్త యే = అశ్చర్యప పడును. (అజ్ఞాని తనకుం గల సంస్కా_రములవలన నాశాశన నత్ను 
దార భేదమును గూర్చి చెప్పినహ్వు డె ట్లాశ్చర్యము నొందునో అటే జ్ఞానియు నాకాళ 
సక్పచార్థము లయ "భేదమునుగూర్స్చి ఇెప్వువానినిం జూచి యాశ్చర్యము - నొందు నని 
భావము. 

తా, ఈ విధముగ శ శ్రవణాదులచే నాకాళ సత్పడార్థనులకుం 
గల భేదమును నిర్ణయించుకోనిన నవ్వు డా జ్ఞాని సామాన్యులవ లెనే 
సరవ ఫ్ట్వ హోరముల నాచరించుచున్నను బంధము నొందండు. విభారిం 
చిన నీ పంచభూతములును వానివలన జనిందిన భౌతికములును కూడ 
వైన్యాయను ననుసరించి ళూన్యనులే యగును గావున నేమియు 
వానిని బంధింప నేరవు. వానికి నీ యాకాశము గానవచ్చినప్పుడు, 
అది సత్యముగం దోయదు, ఆకాశమువలెనే యన్నియు స సత్యములుగ 
తోశ వని గ్ర హపిాంంచునదపి, అట్లు తోంచదిననే కదా వానియందు రాగ 

చ్వేషములు షే జనించుట, అజ్ఞానికివలెనే ఏనికిని ఆ యాకాశము గాన 
వచ్చినను స్వవ్నగజాదులవ లె నసత్యముగనె తోంచునుగాని సత్య మని 



మహాభూతవి'వేక ప్రకరణము 181 

యించుశై నను తోయదు, సత్పదార్థంబును సర్వవా్యాపక మనియే తోంచు 

చుండును గాని యెప్పటికినిం బరిచ్చిన్నముగ తోంపదు. ఛ్యానమువలన 

నీ తలంపులు దృఢము లయ్యునెని పిదప నజ్ఞానస్థితియం దున్న భావనల 

వలెనే ఫరమార్థభావనలును మనస్సున నెలకొనును. అప్పుడు జ్ఞాన 

వ సంగమము లజానికి నద్నుతావహము లె నకు అజాన స సంగములును 
ల యు ఇ యి ౧ ag (\( 

ఇపుడు జ్ఞానికి నద్భుతావవాము లగును. ఇట్టి దార్థ్యము కలిగ నేని 

వడు జీవించియు సర్వసంసారబంధవర్టితుం డై ముక్తుం డగును, చేతన 

జడరూప మగు సర్వవ్రవంచము నీ యు_క్టితో సక్పదార్థమాత్రముగం 

జూచుటయేీకదా పరమార్థము. అదియే కదా ము క్షి భాంతిచే సర 

ప్ర వంచమును తనకు ద్వితియమునుగా భావించి రాగ బ్వెషముల నొంది 

తదరము బహాూువిధ కర్మల నాచరించి వానివలన సుఖ దుఃఖములం జెంది 

నట్లు తలంచుదు మోహితుందై. యుండుటయేకదా బంధము. తన 
యద్వితీయత్వము పారమార్థికముగ నెణీంగిన పిదప నిది యెం దుండును? 

కావున నీ విజ్ఞానమే ము_క్లికి సాధనము, 

అవ. ఇట్లు ఆకాశ సృష్టిని గూర్చి సర్వమును వివరించి యొ న్యాయమును 

తక్కిన స్థలములందును అతిదేశించుచున్నా డు; 

శ్లో. ఏవ మాకాళమిథ్యాల్వే సక్సత్యత్వేచ వాసితే, 

న్యాయే నానేన వాయ్యాదేః సదంస్తు వ్ర వివిచ్య తామ్. 77 

వ్యా. ఉ క్షన్యాయమన్య త్రాహ్యలిదిశ తి_ఏవ మితి. 

టీ. ఏవం = ఈ విధముగ, అకాశమిథ్యాల్వే - ఆకాశ = ఆశాశముయొక్కు,; 

మిథ్యా లే == అసశ్య త్వంబును, సత్సత్య లే - సల్ = సత్పదార్గముయొక సత్య ల్వే 

చ = సత్యస్వరూవంబును, వాసీతే (సత్ర = సంస్కారరాపమున దృథఢము “కాంగానే, 

అెనేనజఈ (ఆకాశ విచారమునందు చూవంబడిను న్యాయేనజయు కృలతో 0 (జాల్యేక 

వచనము) సద్వస్తు = సక్పదార్థము, వొయ్యాాబే! = వాయువు మొదలగు భూతముల 

నుండి; ప్రవివిచ్యతామ్ = విభాగింపబడుంగాక, విచారణవే నటే సశ్పబార్థమును 

వాయాదిభిన్న మునుగ నిశ్నయింపవలయు ననుట, 

తా, స్పష్టము. 

అవ. వాయు విచారమునందుం గల కొన్నిపేశేషములను జూపువా౭డే "మొట్ట 

మొదట వాయుస్వరూపమును ఏివరించుచున్నా దుం; 
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శ్ల్లో'.-సవ్యస్తు స్యక కసా మాయా త త్రైశచేశగం, 

వియ. కత్రా మేక దేశగతో వాయ్! వశల్చితః, 78 

వ్యా నవా కార్యస్య వాయోరకారణభూ తేన సద్వస్తునా తాదాత త్య 

ప్రతీశ్యయోగాళ్ళతో నివెచనమ ప్రయోజక మిత్యాశంక్య సాక తృంబం ధాభా వేడి 

పరంవరయాా . నసంబంసోడ స్తేత్వాహనద్యస్తుసీ తి. 

టీ, మాయా = మాయ, సద్వస్తుని = సక్స దార్థమునందు, వీకచేశస్థా = ఒకభాొగ 
మున నున్నది. ఈవిషయము  (ఈోప్రకరణమున ౫క-వ శ్లోకమున వివరింవయబడెను) . 

తత్త = = ఆమాయయందు, వియత్ =ఆకాశము, వీకజేశగంజఅల్ప ప్రు దేశమున నున్నది. 

(కోర్యముకు కారణములకంటె నల్పములై యుండుట నియవుము కదా యనుట. 

మృతి స్టికకంటె ఘటము అల్పపరిమాణము కలదియు యగు ననుట ప్రశ్యతసిద్ధము. ఫట 

మున శై భూమిలో నున్నమృాతి లెక యంతయు గ్ర, పొంవంబడదు కదా.) తత్రాపి = = త 

యాకాశమునందు, వాయుక=వాయువు, వీకచేశగత=అల్పభాగమున నున్న పండుగా, 

పశల్పిశః = కల్పింపయిడెశు. (దీనికిని “ఆకాశా ద్యాయుః = “ఆకాశాశారమును 
"జెందిన బృవామునుండి వాయువు జనింవెళు అను శ్ తిమే కారణము. మజటీయు 

నాకాశమునకంటె వాయువు (అల్బ్పవరిమాణము కలదో యను విషయము మును ౦దు 

'పురాణ ప్రమాణముచే విమర్శిం వంబడునుం) 

తా, స్పష్టము, 

అవ, ఇట్టు  వాయుసృషిని చెప్పి తత్స వరూపము (పశ్యత మగుట చే నీ క్రింద 

దానిధర ముల జెస్పుచున్నా ౭డు:-..- 

క్స్ శోష పస్పర ల గతి "ర్వెనో వాయుధర్హా బే మతా, 

' త్రయన్స 1ఖౌవా సృన్గాయావో్యోమ్నూం యే లేఒ౭వీవాయుగాః, 

వ్యా. నీవం సద్వాయో్వోః సంబంధం (పృదర్శ్య తయోర్లర్శ త్రో శేదజ్ఞా నాయ 

వాయా ప్రతీయమాశాక భరానాహకోష షస్సర్మ్యావితి, సం ప్రాతిస్వీకాక్ 

ఛర్తాక. ఆ్లోథామ కారణకః స్రాష్తాంస్తానాహా శ్ర తయ ఇతి. సన్థాయావ్యోమ్నాం 

య్ త త్రయః స్వభావాఃశీలవి శేషా ధర్తాస్తేఒపి వాయుగా8 చాయా, విద్యంత ఇక్యర్ణః. 
గో శోవస్సర్మా = శోష =  నెండుటయు (ఎండించుటయు) స్పర్శా = 'తాంకు 

ట్రయు గతిక = గమనంబుకు వేగ = వేగంబును ఇమే = ఇవి వాయుధర్తాః = 
వారును | గల ధర్మ ము లని, వుషు నన్శాయావ్యోమ్నూ౦ = 

సత్పదార్థమునకును మాయపను; ఆకాశమునకును, యే = నీ, త్రయః = మూండైనః 
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స్వషావా౭ = స్వభావములు కలవో, కే అపి = అనియు, వాయుగాః! = వాయుప్రునం 

దున్న ని. 

తా, స్పష్టనము, 
6౬ 

అవ. విశదమగుటకై సత్పచార్థముయొక్క_యు, మాయయుక్కయు ఆకాశము 

యొక్కయు ధర్శ్య ముల బ్రెస్టాపించి వాని వాయువునందుం జూపుచున్నా (డు; 

జల జ క 

న్లో, వాయు ర స్తితి సద్నావ స్పతో వాయా పృథక్క్భృ E} Ee 

నిస్తత్వరూపతా మాయా స్వఖానో వోోమగో ధ్వనిః 80 

వ్యా శ శే భర్తా ఇత్యత ఆవా.నాయురితి, వాయుర స్తితి వ్యవహారహేతు 

స్మద్రూపత్వ సద్వస్తునో ధర్మ వీకకి వాయా సద్వస్తునో వివేచికే సతి యత్ని స్తశ్వ 

రూపత్వ్వం స మాయాధరో దిషతీయః. శబ్దో వ్యోమ్న నృకాశాదాగతో ధర స్త తీయ 

ఇత్యర్థః. 

టీ. “వాయుః = వాయువు; అస్తి = కలదు” ఇతి = అని, (ఇట్లు వాయువు 

నందు వ్య వవారింపబడు కలిమి) సద్భావ = సత్పదార్థముయొక్క_ స్వఫావము, 

వాయా = ఆవాయువు; సతః = సక్సదార్థమునుండి, వృథేక్క లే (సతి) = ఆకాశ 

విబారమునందు చూపుడు యు కుల ననుసరించి -వీలు చేయంబడయా నేర్పడునట్టి, 

ని స్తత్వరూపతా = శూన్యరూపము లేక అనిర్వచనీయరూపము, మాయాస్వభావ = 

మాయయొొక్క. స్వభావము, ధ్వని;=వాయుచాంచల్యమువలన కలుగు ధ్వని, వో్యోమగ 

ఆకాశస్వభావము, (ఆకాశము సామాన బబ్రరూవ మని ప్రశరణారంభమున నే సూచించి 

యున్నాము.) 

తా, స్పష్టము, 
ఈ 

అవ. ఈ సిద్ధాంతముమై నొక యాడక్నేషము జూపుచున్నా (డు. 

ఇ జగ బ్నాగార్ గ. గః జ wa EE 

క్లో, సతోఒనువృ త్తి స్పర్వత్ర వ్యో మ్నూ నతి వురేరితమ్, 
నోోమానువృ త్తి రధునా కథం న వ్యాహతం వచః, gl 

వ్యా* నను వో్యోమవి వేచన ప్రస్తావే 'వాయ్యాదిష్వనువృ త్తం సన్నతు వ్యోమేతి 

వ భీదధీ రిశ్య త, వాయాా్టదావాకాశానువ్భ త్సిర్ని వారి తా. ఇదానీం వ్యోభూనువృ త్తిరఖి 

ధీయ లే. అతః ఫూరోర్ష త్రరవిరోఢ ఇతి శంకలే.-సత ఇతి. వ్యోమానుపృ ర్తి రథునో 

చ్యత ఇతి కేవ. 

టీ, సర్వత్ర, = అన్ని భూతములయందు, సళ్క = సత్ప దార్భము యొక్క... అను 

వృ త్తి = అనువ _ర్తనము; కలదు; వో్యోమ్ను! = ఆకాశముయొక్క, (అనువృ ల్సి = అను 

వర్తనము] న = "లేదు (సర్వ వదార్థములయందును సళ్పూార్థనము కలదు కాని యాకా 
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శము లేదనుట)* పురా = ముందు, (క పృకరణమునందే 66-వ శ్లోకమును ఈరితం కో 

వావ్పంబ డెను. ఆభునా = ఇప్పుడు, (ఇచ్చటనే 8 0-వ శ్లోకమునందుు వ్యోమాతో 

వృత్తి? - వ్యోమ = ఆకాశముయొక్క3 అనువృర్తిః = అనువ _ర్తనము; (ఆకాశము! 

కాడ వాయువునం దున్న దనుట) (కరితౌ ఆ ఇెవ్చయిడెను) వచకి ఆ ఫూరోన్స కో. 

వాతం = ముగ | . 
వాక్యము, కఫం = ఎట్లు; న వ్యాహతం వ విరుద్ధము "కాదు! (అవశ్యముగ విరుద్ధ ను 

ననుట.) 

తా. వై శ్లోకమున చేయంబడిన నీద్ధాంతము సరి యైనది కాదూ? 

సక్పదార్థనముయొక్క_యు మాయ యొక్కయు ధర్మములు నూత్రమూ 

వాయునునం దుండవచ్చును కాని ఆకాశ ధర్మము లుండుటకు వీల 

"లేదు, వ్రదవజకు నొకమాజు “సక్పదార్థ మన్ని భూతములయం* - 

ననువ రించును గాని యాకాళ మ ట్లనువర్చింవదుూో* అని పా 
— 

యున్నారు. ఇవ్వుడు “ఆకాశముకూడ వాయునునం దనువ_ర్షించా 
33 ళ్ ౧ నః ాం 2 యున్నది” యనిన మో ప్రతిజ్ఞ కు భంగము రాలెదా ? 

ఆవ. ఈ యా కేపమునకు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, ఛి ద్రానువృ త్రీ ర్నే తతి పూరో( క్రి రథునా త్వియమృ, 

శ్రభానువృ తి చే వోకా వచసో వ్యాహాతిః కుతః, గ్ర 
యట _-౨ లాం 
వ్యా. ఫూర్వమవ కాళశలక్ష ణస్వరూ పానువృ త్తిర్నివారితా. ఇదానీం భర్గానువ్భ 

శేవాభిధీయ తే. న స్వరూ పానువృ తిరతో న వ్యాహతిరితి పరివారతి...ఛిద్రేతి. 

ట్రీ, “ఛిద్రానువృ త్తిః - ఛిద్ర = ఆకాశమునకు స్వయావభూత మగు నవళాశము 
యొక్క, అనువృ త్తి? = అనువ ర్హనము, న = ఇతరభూతములయందు లేదు”, ఇతి = ఇతి 

ఆనునిదియే, ప్రూరో క్రి = ఇదివజకు చేయబడిన ప్రజ్ఞ ఫో నర్థము (ఇదివజకు ఆ గాళ్ 

స్వరూవభూత మగు నవకాశ మితర భూతములయందు లేదంటీ మనుటఎ అధునాత్రుణః 

ఇప్పుడై లే ఇయం = క్క శబ్దానువృ త్తి? వీవ = ఆకాశగుణ మగు శబము మా గ "షే 
ది WU 

యితర భూతములయం దనువ _ర్రించియున్నది యని మా ల మే, ఉ-క్లా = నెన్పంబ డెను ఈ 

(ఇయం - అనువదము అనువృత్తిః అనుదానికి విశేషణ మని 'తెలిసికొనవలయును* 

ఇచ్చట నాకాళ ధర మును గూర్చి మ్మాతృమే చెవ్పితీ మనుట్ర). వచస$ = వొళ్యము 
నకు వ్యావహతిజభంగము), కుతక=ఎక్క_నుండి వచ్చును? (ప్రతిజ్ఞా భంగము లే దన్తుటఎఏ 

తా, ఇచ్చట ప్ర తెజ్ఞా భంగము లేదు, ఇదివజకు ఆశాన్ సిరా 
మితేర భూతములయం దనువ _రింప దని మాత్రమే 'చప్పీయున్నా ము, 

~~ dh 

Yi 
3 



ముహాభూతని'వేక ప్రకరణము 185 

దానికి ధ్వని గుణము గాని స్వయాసను కాదు. అచ్చట “సత్సదార్థము 

వలె నాకాశ మితర భూతములయం దనువ_ర్థింపదు.” అని చెన్నంబడి 

యుండుటచే “సత్పదార్థములో ని యేభాగము (స్వరూపము అను 

వ_ర్జించునో యాశాశనులోని ఆభాగమె (సరూపమె యనువ్నర్షిం 

పదు” అనిమాత్ర, మే లేలుచున్నది. ఆ సక్సదార్థమునకుః గల స్వరూవమా 
కార్భములందు అంతటను ననువ_ర్థించును. ని యాకాశమునకును 

స్వరూప చేది కలదో అది యితర భూతములయందు అనువ_ర్థింపదు, 

ఇంత యేల? “ఈ పదార్థము దానియం దుండడొ.” అనిన “నీ పదార్థము 

యొక్క. సరాపము దానిలో నుండదొ” అనియే కదా యర్థము. 

వ్రస్తుతము చెన్పయడిన దన్ననో గంణానువృ_ల్త తి దీనికి స్వరూపముతో 

సంబంధము లేకున్నను సంబంధమూ త్ర మువలన దాని గుణము మటి 

యొక పదార్థమునకు సంబంధింపవచ్చును. కానన వ్రతిజ్ఞాభంగము 

"లేదు, వస్త స్త్ర మునందు తంతునవుల యాశార మనువ శ్రింపకున్నను “తెలుపు 

నలుపు “మొదలగు వర్ణములు మాత్ర మనువర్తించుచునె యున్నవి 

కదా! “ఇది యేల? తంతువుల పొడవు హా క్రయించియే వస్త్ర్రనునకుం బరి 

మాణము వచ్చుచున్నది. మజియు గుణమునకును గుణవంతమునకుం 

గల సంబంధము నిత్య వుగుటచే నం చేది యనువ _ర్టించినను రండు 

ననువ _ర్థించినళ్లే”ి యనిమయెదవేమొ వినుము. తంతువు సన్నముగాను 

దీర్ణ ముగాను మాత్రమే యున్నను వస్త్రము వెడల్పుగాను గూడ 

నున్నది, అది చారముల సముదాయమే కదా, ఇక న తంతురూవ 

మంతయు చానియం దనువ్తించి యున్నది యనుట ముట్లు? తంతువు 

ఏకము, పట మనెకాత్మ కము. మజణీయు నాకార మేయే ధర్మ ముతో 

గనాడియుండునో, అనంగా దీక్ష కృతము హ్రస్వత్వము న కశత ము 

"మొదలగు నేస్యభావములతోోం స కియుంనునో, ఆ స్వభావములతో. 

బరివూర్ణముగ ననువ_గ్జించిననే కాని యనువృత్తి కాదు. ఇచ్చట 

పాడవుమాత్ర, మొక వేళ యనువ_ర్రించినను వెడల్పు అనువ_ర్షింవ లేదు, 

ఒక్కదార మే వస్త్రము కాదుకదా! "పాడను సహిత "మొక దారముచేతనే 

యేర్చడ ననుటకు స వీలు లేదు. కావున స్వరూహానువృ త్తి లే కున్నను 



186 శ్రీ చేదాంతపంచడశి, దిషితీయ పృకరణము 

గుణానువృ త్తి కలుగు ననుటలో వివాదము చేదు. ఇంక సమవాయ 

సంబంధమును గూర్చి యిదివజుకే చెప్పియున్నాము. సంబంధ మేది 

రైనను పదార్థద్వయనునకుం గాని యుండ దని యున్నాము. పదార్థ 

ములు రెం చై నప్పుడు వానికిం గల సంబంధము నిత్య మగుట యెట్లు? 

స్తం రెరాగమునకు నెప్పటికైన వియోగ ముండనలనీనదియే కదా ! 

కావున గుణగుణిసంబంధమువలన గుణికూడ గుణము ననుసరించియే 

వచ్చుచుంతు నను వాదము చెల్లదు. గుణగుణి 'భదమునుగార్చి కరాడ 

నిదివలు"కే (యీ ప్రకరణమునందే జెబ్బదియొకటవ శ్లోకమున) వివరించి 
యున్నాము, కావున పూరోగ్షిత్తర వాక్యములకు విషయశేదము 

కలదు, కావున పృతిజ్ఞాభంగము "లేదు, 

. అవ. మజీయొక యామేవమును జూపుచున్నాండు:-ా 

న్లో. నను సద్వస్తుపార్ధకా దసత్వం చే _త్తడా కథం, 
. అవ్య క్రమాయావై పమా్య్యా దమాయామయ తావి నో. 88 

వ్యా. నను వాయో! సద్భ)వావిలక్షణ త్వాదస త్త లతణం మాయామయత్వం 

యద్యుచ్య'లే తర్ష్య్యవ్య క్రస్వరూపషమాయావై లక్షణ్యాదమాయామయత్వనుపి కిం న 

స్యాదితి చోదయతినన్నితి. 

టీ. నను=పీయి, సద్యస్తు పౌర్గక్యాత్ -సద్వస్తు=సత్పదార్థమునుండి; పార్ధక్యాల్ 3 

జే అగుటవలన [వాయో!జఐవాయువునకు]; అసత్వం=అస ద్రూవత్యము, [భవతి] చేత్ = 

అగుసేని, అవ్య క్తమాయావై షృమ్యాజ్ - అవ్యక్త = అవ్య క్రరూవ మైన (ఇంద్రియ 

గో చరముకాని, మాయా = మాయకంటె (సృష్టికి బూర్వనున కేవల రూపముతో 

నున్న మాకంటె లేక ఇంద్రియగోచరము కాని యా'కాశమును కల్పించి తృద్రూవమున 

నున్న మాయకం టె, 'వెషమ్యాల్ = భిన్న మగుటవలన (ఇంద్రియగోచర మగుటవలన్స 

అమాయమయతా-అపీ=మాయాస్వరూవము లేకపోవుటయు (మాయా స్వభావమును 

క్షలిగియుండక పోచవ్చటయ్సు, తదా = అవ్వడు, కథంజుఎట్లు, న (భవతి) = 'లేకుండును? 

(సత్వదార్థ భిన్న మైనప్పు డసత్పదార్థ "మె ట్రయ్యొనో మాయాభిన్న మైనవ్వుడును 

మాయాస్వభావరహిత మట్టే కావలయు ననుట) 

.... ఈ ఇప్పటికిని దోపము నివర్హిం లేదు. ఆకాశగుణ మను 
వ_ర్దించుటను సమర్థించితిరి గాని మణతియొక .దోషము వచ్చుచున్నది. 

“సత్పదార్థమునుందే విభాగించినప్పుడ్యు _ కలుగు శూన్యరూప మేది 
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కలదో అధియే వాయువృనందుం గల మాయా స్వభావము” అని చెప్పి 

యున్నారు, బది సరివడదు. మాయ యొక్క_టియే యయ్య్యూను వ్యక్తా 
వ్య భేదనులచే 'మో సిర్ధాంతమునం బర్మిగృహింపంబడి యున్నది, 

సృష్టికి బూర్వము శేవల' రూపముతో నున్నప్పుడు కాని అ ప్రత్యతు 
మగు నాకాశమును సృజించి తద్రూపమున నున్నప్పుడు కాని మోరు 

ఆ మాయనే అవ్య క్ష మనుచున్నారు; బిజావస్థను విడిచి ప్రవంచ రూప 
ముగా విజృంఫింన నారంఖించినన్సుడు కాని వాయ్యాషదడి ప్రత్యతభూత 
ముల సృజించి తద్రూపముతో నిలిచినవ్చుపుు కాని దానినే వ్యక్త 
మనుషున్నారు, ఇంచు అవస్థా భేవమువలన నావముభేదము మాత్రమే 

కలదు . కాని వస్తువు ఒక్కటియు కదా! ఇంక జూసండు, ఈ వాయువు 
అవ్య కృమునకం కె భిన్న మె యున్నది, 9ిది న్య_కృముకదా, అన్య క్త 

మునకంశు భిన్న మనినను మాయకంప భిన్న మనినను ఒక్క_టియే. 
కావున నది మాయామయము కా దని చెప్పవచ్చును కదా. సృష్టికిం 
బరూర్యమున బిజావస్థలో నున్న మాయనే యవ్య క్షముగ గ్రహిం 
చినచో నీదోష మాకాశమునంపదుం నాడ చ సకెంచును, ' మోరు 

చరాపిన న్యాయము ననుసరించి యాకాశము కూడ మాయామయ "హే 

కదా! కావున నీ భూతములు మాయామయములు కాకున్న చో సత్య 
ములే కావలసీవచ్చును. కావున దీనికి సమాధాన మేమి ? స్నాన 

అవ. ఈపూర్వపత్తమునకు సమాథానముం జెప్వుచున్నాండు:--- 
శ్లా. నిస్తక్వరూవ కై వ్యాత్రమాయా త్వస్య ప్ర, యోజికా, 

సాశ_క్టికార్య రారా స్తుల్యా వ్యక్రావ్య కృత్వ భేదినోః, 64 

వ్యా. నావ్య క్షత్వం మాయామయ ల్వే పృయోజకం? కింతు ని స్తత షరూవళ ష్టం 

తత్తు మాయాయామివ వాయ్యాదావపష్య స్తీతి న మాయామయత్వహానిరితి పరిహరతి__ 
ని స్తత్వేతి. 

టీ. అత్ర = ప్రస్తుక వాదమునందు, ని స్తక్వరూపతా నీవ = పరమార్థ స్థితిలో 
స్వరూప మేమియు లేకండుటయే, మాయాత్వస్య=మాయ యగుటకు (మాయామయ 
మగుటకు, ప్రయోజికా వ లతశ్నణము (వది, వ్యవహారమునకుం గానవచ్చుచున్నన్వు 

వరమార్థస్థితిలో లేదో యదియే మాయామయ మనంబడు ననుట). సాచ = ఆయాలకు 
బాము; వ్యశ్రావ్య క్రత్వ భేదినో = వ్య క్ష మనియు అవ్యక్త మనియు, వ్యవవారింవంబడు 
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యున్న, శ_క్టి కార్య రయోకి=శ _క్తీకిని తత్కార్యము లగు భూతములకును, తుల్యాజసమాన 

"మైనదీయే; (నద్భిన్నము లగుటచే సీ శెండును నిరాత కములే యనుట. 

తా, ఈ వఫూర్వవతము యు_క్తమైనది కాదు, సృష్టికి వూర్వమున 

బీజానస్థలో నున్నళక్షి సూత్షమైనది యగుటవే నవ్య క్ష మనంబడును; 
అదియే కార్య్భరాపముగ “విజృంభించిన వీదప వ వృ క మనంబడును, 

భ్రంతయే కాని అవస్థా భేదములం బరిత్యజించిన వీనిలో స్వరూప 

భేద మేదియు లేదు. ఏమి చెప్పినను స్వరూవము న్నాశ్రయించియే కదా 
వస్పవలయును, “ఇమ న మాయకు లక్షణ మేది? యనియెదవేమొ 

వినుము. వ్యవవారస్టితిలోం గానవ చ్చుచుండియును బరమార్థస్థితిలో 

శూన్యరూప ముగుటోమే మాయకు స్వరూపము, బది 3 పై ని నిరోపించిన 

విధముగ నవ్య క్షమునందును (మాయాశ _కియందును వ ర్ట క్షనము 

నందును (తత్కార్య మగు వపంచమందున్సు గనాడం గలదు కదా, 

"కావున నవ్య కృము కాకపోయినంతమా శ్రీ మున వాయువు శాని 

యాకాశము కాని మాయామయము కా కుండదు, కావున మాయా 

స్వఫావము వాయునునందు కల దనుట నిర్వివాదమే, 

అవ. “ఇజైన నామాయయందు వ్యశక్తావ్య కృ కళేద మేల కలిగెను?” అనిన 

“నాని విచారముతో నివ్వుడు వని లేదు” అని పరిహరించుచున్నా (డు! 

శ్లో, సదస త్త త్ర వివేకన్య వ్రస్తుతత్యా త్స చింత్యతాం, 

అసతో వాంతరో వ్ అస్తాం తచ్చింతయాత్ర కిమ్. రన్ 

చా: నను శ _క్రికార్యయోరుభయోరపి ని _స్తత్వరూవ వతాయామవిశిష్టాయాం 

వ్యక్రావ్య క్ర త్వలతుణో "భేద! కుత ఇ త్యాశంక్య: తద్విచారః ప్రన్తుకానుపయు క్ర క ఇతి 

బరివొరతి..సదన లే త్ర షతి, అసతో మాయా త త్కార్యరూవస్యావాంతర భేదో వ్యక్తా 

జ్య శ ఇత్యర్థః, 

టీ. న దన త్త వ వేకన్య=సదసక్పదార్థముల విచారమే ప్రస్తుతత్వాల్ = ఆరం 
భించుబడియుండుటవలన, స$=అదియే, చింత్య తాక = విచారింపబడుంగాక, అనత$ = 

అసక్సదార్థము యొక్క; అవాంతరఃజలోవలనున్న 'భేదణజవ్య కావ్య క్షభేదము, ఆస్తాం= 

'ఉండనిచ్చు, అ తృ ప్రస్తుకమున, కిం=వమి, ప్రయోజనము (ఈ విచారమునకు నిడి సమ 

ము కా దనుటు. 

"తా, స్పపష్నము, 
రలు 
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ఆవ. ఇట్లు నిశేషముల ప్రస్తావించి యాకాశ విచారానుసారముగ సీ సిద్ధాంత 

మును మనస్సున నినుకొని యువ వసంహాకించుచున్నా దు 

న్, సద్వ స్తు బ్రహశష్టోఒంశ్ వాయు ర్ధిథ్యా యథా వియత్ , 

వాసయిత్యా చిరం వాయో ర ఖథార్థత్వం మరుతం త్య చేత్ . 86 

వ్యా. ఫలితమాహ.-సద్వ స్తితి. చాయా యః సదంళ _స్తద్న )వారూపం 

శిప్రో౭ంశో నిస్తత్వరూపాదిః! వాయోః స్వరూపం. స చ వాయుః నిస్తత్వరూవళ్వా 

దేవ అకాశవని థ్యా ఇత్థం వాయోర్సి థ్యాళ్వం చిరం వాసయిత్వా మరుతం త్యజేత్ 

మరుతృత్య బుద్ధిం త్య జేదిత్యర్థః, 

టి, సద్వస్తుజ'కలదు” అను వ్యవహారము చే వ్యవహరింపంబడు చుండు భాగము, 

(బృవ్మజపర బ్రహ్మము; శిష్ట = మిగిలిన, అంశ$ః = మాయా కాశాంశములు, వాయు? = 

వాయుస్వయాపము, వియల్ యథా = అకాశమువలెనేే మిథ్యా = అసత్య మైనది, 

చిరం = బహుకాలము, వాయో$! = వాయువుయొక మిథ్యాతష్టం=అసత్య క్టమునుు 

వాసయిత్యా = స్థిరము చేసికొని మరుళం = వాయువును, త్యజేత్ = విడువవలయును 

(వాయువునందుం. గల సత్యత్వ బుద్ధిని విడువవలయు ననుట. 

తా, కావున నాకాళమువలెనే వాయువుకూడ మిథ్యయే 

యనుటలో సంశయము లేదు. ఆకాశమునందువలెనే యిందును గాన 

వచ్చు కలిమి సత్పదార్థము; ధరి తక్కిన భాగ మంతయును ధర్మము 

సద్భిన్న మగుటచే నసద్రూపము ము. కావున నీవాయువును కూడ 
మిథ్య గా నెటింగి యా గక్థానము దృఢమగునంతవణకు శ్ర న వణ మనన 

నిది థార్టసనముల నాచరించి యనంతరమున దీనిని పరిత్యజింపవలయును. 

ఆకాశవిణారమున వివరిందంబడిన యనుభ వజ్జానను నొంది యా 

వాయువు కానవచ్చుచున్నను దానిచే బంధము లేక యుండవలయును, 

దాని నింద్రజాలియ నగరమును చూచినట్లు చూడవలయును, (ఇంద్ర 
జాల నగరమును చూచుట యనా  *లిది వ్రంద్ర జాల నగరము 

అని తెలిసి చూచుట యని గృహించునది). 

అవ. ఇట్లు వాయువిచారమును ముగించి వహ్నినిగూర్చి పృస్తావమును నారం 

భించుచున్నాండు:-.- 

న్లో, చింతయే ద్వహ్న్ మ వ్యేవం నుకుతో సూ్యనవ_ర్రినమ్, 

బ్రహ్ణోాండావరణే ప్యేషూ న్యూనాధికవిచారణా, 87 
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వ్యా వాయా ఉక్తం విచారం 'తేజన్యవ్య ౧ తిదిశతి----చింతయుదితి. నను “సదస్సు 

్యేకదేశస్థా మాయా శ్రే" త్యాదినా వియదాదీనాం న్యూనాథికభావ ఉఊరక్టక, స 

లోశే న క్యాషపి దృశ్యత  ఇత్యాశంక్యాహ.... బ్రహ్యంచేతి, 

టీ. మరుత$ = వాయున్చనకం టె, న్యూనవర్హినమ్ = తక్కువగా నున్న, Mol 

అపీ = అనగ్నినింగూర్చికూడ, ఏవం = ఈ విధముగ నే, చింతయేత్ జఐవిచారించవలయును 

ఏహా=ఈ, న్యూ నాధిక విచారణా=ఎక్కు_వ తక్కు_వలను గూర్చిన విచారము, బ్రవలాడా 

పర జేషు- బ్ర హాండజ బ,హుండముయొక్క_) ఆవరకోషం = ఆచ్చాదనము లగు వంచభూత 

ములయం'చే, (అ స్తీ నీ = కలదు) 

తా, వైన విచారించిన విధముగనే అగ్నిని గూర్చియు విచా 
రించి నిర్ణయింవవలయును. ఆ కాశమునకం క వాయువు అల్బపరిమాణము 

కలది యెనట్లు - ఆ వాయువునకంకు నగ్నియు నలృవరిమూణము గల 

దియే, ఈ యల్పాధిక పరిమాణములు లోకమున గానవచ్చుట చలే దని 

యెదవేమొ. ఆవి లౌకిక భూతములనుగనార్చి చెస్పిన విషయము కాదు, 
లౌకికభూతములకుం గూడ నీ విభాగము సంబంధించినను స్పష్ట్రముగం 

'చెఫియుటకై బ్రి, హ్లోండ కటాహమునకు. నావరణభూతేము లైన యాకా 

ఛాదులనుగూర్వి మాత్ర మే యా తారతమ్యము చెప్పబడుచున్నది. 

ణి ఏ హ్లోండ కటాహవమను మొదట పృథిష్టయు దానివై జలంబును 

మోద నగ్నియు నావల మాకుతంబున్కు అనంకరంబున నాకాశంబును 

'నావరించియున్నవి యని పురాణము. 
అవ. ఇ ట్టుద్దేశించి యాయన్నికిం గల పరిమాణంబును స్వభావంబును ప్రమాణం 

-బునుం గూడ నిరూపించుచున్నాండు:ా 

క్లో, వాయో ర్లశాంశతో న్యూనో వహ్ని రాయా ప్రకల్పితః, 
వురాణోక్టం తారతమ్యం దశాంశై ర్భ్ఫూతపంచకే, 88 

న్యా, వాయో॥! కియతాంగేన న్యూనో వహ్నిరిత్యత ఆవా---వాయోరితి, 

తన వా స్తవక్షశంకాం వారయతి-.-వాయావితి. నన్వయం న్యూగాధికభావః స్వ 

కపోలకల్పిత ఇశ్యాళ ంక్యాహ=_పురాణో క కమితి. 

"టీ, వహ్నిః = ఈయన్ని, వాయోాః = వాయువుకంటె, దశాంశత$ = పదియవ 

భాగముతో, న్య్యూన$=అల్పమెనది (వాయువులో పదియవభాగ మనుట), వాయా = 

ఆవాయువునంచే, ప్రకల్పితః = కల్పింపయడినది (మాయచే నున్నట్లు తోపింపయిడి 

నది యనుట. భూతవంచశే = 'అయిదు భూతములయందును పరస్పరము, దశాంశ $= 
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దశమ భాగములతో, తారశమ్యం = న్య్యూనాధిక భావము (ఆకాశ వాయ్వన్ని "జల 
వృథువులు వరుసగా ఫూర్వపూర్వములకంటె ఊ త్తరో తరములు దశమాంశములుగ 
మ్యాత్సమే యున్నవి (యశుట). పురాణో క్షం = పురాణమునందుం. జెప్పంబడెను. 
సతీతిహోన పురాణాదులు చేదార్థమును (పృకటించునవియే -కావునను “అనంతా 
వై వేదాః = “వేదములకు నంతము లేదు” అను శ్రుతి నాశ్రయించి చూచిన ప్రస్తు 
తము పాఠములో నున్న వేదమే వేదసర్వస్వ మనుటకు వీలు లేకపోవుట చేతను,ఇప్పటి 
వేదమున నీ విషయము లేకున్నను దీనికి మూల శ్రుతి యొక్క_టి యుండవలయు నను 
నూవా నవళ్య మాచరింపవలయును. దీనికి నీ విధముగ వేదో కృత్వముకూడ కల దని 
నిర్హయిం౨వపలయు నని భావము.) 

తా. ఆకాశమునందు నాయున్ర కల్పీింపంబడిన క్లే భాయున్రనందు 
పదియవ భాగమున సీ యగ్నియుం గల్సింసయబడెను, ఆశాశాడూలలో 
కారణము లగు వూరషభూతములలో కార్యము లగు ను త్తరభూత 
ములు వదీయవవంతు మూ లో, మే యుండు ననుట పురాణములయందు 
వనిద్దమై యున్నది “వేన వ్ర సి చేదు కదా!” అనిమవవేమొ. అదియు 
సూచనావూర్షకముగం గలము. లేకున్నను _ కల్పింపంబడనచ్చును. 
అనుమాన వ్రమాణమునకు నొక యవకాశ మున్నది, “అనంతా 
వై వేదాణి అను శ్రుతి ననుసరించి చూచిన ప్రస్తుతము తుదకు పురాణ 
కాలమందై నను పాఠములో నున్నయం కవే వేద మనియు నియ 
లే దనియుం చెప్పుటకు వీలు లేదు, శ్ర తివుగాణాడులును వేదార్థమును. 
విశదికరించుట్యకై యేర్చడినవి. కానన లేని విషయమును చెవ్వు నను 
టయు సంభ వింపహా, కావున నిన్ప45కి శేవల పు రాణవాక్యము లే మిగిలి 
యున్నను వీనికి మూలభూతము లగు శ్రుతు లొకప్పు మండె నని 
చక్క_0గ నూహింపవచ్చూను. కానున నీసషయెమున వేనస్రామాణ్యను 
కూడ కలదు. 

అవ, అగ్నిస్వరూవమును విచారార్థమై సవిస్తరముగ వివరించుచున్నా (డు: 

శ్లో. వహ్ని నష్ట ప్రశాశాక్లా సూర్వానుగతి రత్ర చ, — ర 0 
లి ర్త జో 3 ఖే... పాడా అల wen ధి అను వహీ స్ప ని స్ట శల వ స్పర్శవా నతి, 89 

గ న న wr we చ ఆ గణి అ వ! వమ ర యం య క్ స్యా య దో 
రూపం తత నన సర సం గాదా బీపి కరః ౮ సర్ప వని “ప్పద్ధ్యా నక 

వ్యా. వెహ్న్నేః స్టరూవమాహ. వహ్ని ఏతి, అత్రావి 'పొయావివ కారణధర్రా 
ఆనుగతా ఇత్యావా. పూ క్వేతి, శ్ర నే ధరా ఇ తా కాంకాయామావా._.అ ప్రీతి, 
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వ్యా. వఏవమగ్నా కారణధరానుగ త్యనువాద పూర్వకం స్వకీయం భర్య ౦ దర్శ 

యతి---సన్తాయేతి. ఇత్థం సవిశేషణం వహ్నిస్వరూవం వ్యుళ్చౌద్య; ఇదానీం సద్య 

స్తునో వహ్నిం వివిస క - తల్రేలి. తత, లేము మధ్యే సతః సద్వస్తునోఒన్యత్సర్వగ 

థర్మజాతం మిఖ్యేతి బుద్ధ్యా 'సవిచ్యశోం పృథక్ కి శ్రియ తామిత్యర్థః 

టీ, వష్నిక=అగ్నివో త్ర, ము, డాస్ష్రః = చేయ్ యెనది, ప్రశాశాళ్తా=శాంతియే 

స్వరూపముగ( గలది, అత్ర, శకః యస్నియందుళు: వూర్యానుగ తిః. -ఫూర్వ = అగ్ని 

యుత్న త్రికంటెం బూర్వమపన నున్న సనాయా కాళ వాయువుల ధర్మ ములయొక్క్ల అను 

గతి; = అనువ _రృనము కలదు. (ఈ యగ్నియందు సత్ప్స దార్థముయొక్క_యు, మాయ 

యొక్కయు, నాకాశముయొక్క_యు, చాయువుయొక్క.యు ధర్మ ములు కల వనుట), 

వహ్ని 8=అగ్న్వి, ఆ స్పిజకలదు, (ఇది సత్చ్వభావ ప్రదర్శనము) సా=ఆయగ్ని, ని _న్తత్వః z= 

సత్పదార్థమునుండి భదింపబడినచో శూన్య రూప మగును (ఇది మాయాధర వద 

రృనము). శబ్దనాక =అగ్నియందును శబ్దము కలదు. (ఇది యాకాశ ధర్మ (పృదర్శనము. . 

స్పర్శవాక్ అపి = ఈ యగ్నియందు స్పర్శ కలదు (ఇది వాయుధర్శ పృదర్శనము). 

(ఏవం = ఈ విధముగ, సల్ , ..అం-ః - సల్ =సక్పదార్థముయొక్కయు; మాయాజ 

మాయయొక్క్యయుి, వ్యోమ=ఆకాశ ముయొక్కయు, వాయు = వాయువుయొక్కయు, 

అం3ేః = భాగములతో (భర ములతో ననుట). యుక్షన్య = కూడిన, అగ్నే! = 

అగ్నికి, నిజ = స్వకీయ మైన, గులాకి = గుణము, రూవం = రూపము (అగ్నికి నిరు"పా 

ధిక మగు రూపము ఏిశేషగుణ మనుట). తత్ర, = ఈ చెప్పయడినవానిలోో సతః = 

సక్పదార్థమునకం టె, అన్యల్ = భిన్న మెన, సకం = సమస్తమును (అనయా మాయా 

స్వభావము మొదలుగా గల సర్వస్వభెవములును, బుద్ధ్యా = = బుద్ధిచే, ఏవిచ్యతామ్= 

విభాగింహబడును గాక. 

తా, అగ్నిభూతమునకుం గాంతియే స్వరూపము. వేడిమి స్వభా 
వము, సక్పదార్థము మొదలగువాని స్వభావములు కూడ నిచ్చట 
నున్నవి, “కలదో” అను వ్యవహార మే స్స గ్రభౌవ ముండుటకు నిదర్శ 

నము, శూన్యరూపమే మాయాస్వభావము, ఆకాశమునందుం గల శుద్ధ 

శబ్ద మిచ్చట నిశేషణయు కృమై భుగుభుగు ధ్వని యని వ్యవహరింపలిడు 
చున్నది. ల్తశ్షే వాయుగత + మగు స్పర్శంబును విశేసణయు క్షమై యిందు 

వేడిమి కలదియె మై కానవచ్చుచున్న ది, మణియు దీని నిజగుణను రూపము, 

ఇని యన్నియు ఏ సత్పదార్థమునకం కు భిన్నము లని యాకాళశ వాయు 

భూతముల విచారించినట్టు విచారించి విభాగింనలయును, 
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అవ. ఈ యగ్నివిచారమునకు ఫలమును చెప్పుచు , జలవిచారము నుషక్ష మించు 
చున్నాడు: 

న్లో, సతో వివేచితే వహ్నా మిథ్యా కేఏ సతి వానీతే, 

ఆపో దకౌంశతో న్యూూనాః కల్సితా అతి చింతయేత్ . 91 

వ్యా. నీవం వహ్నే రి రి థ్యాత్వనిశ్చయానంత రమ పొం మిథ్యాళ్వం చింతయే 

దిత్యావాపతక బలి, 

టి వవశ్నా=ఈ యగ్ని, సతః = సక్స దార్థమునుండి, వివేచితే = విభాగింష 

బడంగా, మిథ్యా త్వే=అన్ని సద్భిన్న మగుటచే ననత్యము' అని యగ్నియొక్క_ మిథ్యా 

భావము. వాసీలే సతి = శృవణమనన నిది ధ్యాసనములచే మనస్సునందు దృఢమువేసి 

కొనంబడెసనేని, ఆవ = జలంబును, దశాంశత3 = అగ్ని యందు పదియవ భాగముగ, 

న్య్యూనాః=అల్పపరిమాణముతో , కల్పితాః = మాయచే న గ్నియం బే కల్పింవంబడినవి, 

ఇతి=అని, చింతయేత్ =విచారింవవలయును (పూర్వమువలెనే జలమునుగూర్చ్శి విచారింవ 

నలయు ననుట, 

తొ, స్పష్టము. 

అవ, విచారార్థమై జలస్వరూవము చెప్పుచున్నాడు: 

నో : సంత్యా పోఒమూూ; శూన్యత తా స్పశ్ భ్రాః స్పర సంయుత్యా, 

ధా రీ | 3 9 రూపవత్యో్ట ఒన్వధ రానువృత్త్యా స యా రసో గుణం, 9 

వ్యా. అస్నాపి కారణధర్గాక్ స్వధ రా౨శ్చ విభజ్య దర్శయతి...__సం త్యావఇతిం 

శబ్దేన సహ వర్హత ఇతి సళబ్దః నళబ్దశ్చాసా స్పర్శశ్చ సళబ్బస్పర్శ3 "లేన యుకా ఇత్యర్థకి. 

టీ. ఆవః=నీరు, సంతి=కలవు (అప్ శబ్దము నిక బహువచనము. అమూః= 

ఇవి, శూన్యత త్వాః=నత్ప దార్థమునుండి విభాగించిన కూన్యరూవము అగును. సశబ్దా8= 

శబ్దగు ణముతో 6 సూడియున్నప్, స్పర్శసంయు తొ 8=స్సర్శ్భగు ణము కలిగియున్న వి. రూప 

వత్యః = రూపముకలిగియున్నవి (నీశల్ = ఇది], అన్య ధర్రానునృ త్హ్యా-అన్య=ఇతరము 

లై నవియదాదులయొక ధర్మ = ధర ర్మములయొక్కృ_; న రనముచేళ 

కలుగుచున్నది, స్వీయ$ి=స్వకీయ.మెన, గ గుణక=గుణముు రస$ = రసము, 

తా, స్పష్ట ము. 

అవ. జల విచారము నువనంవారిం ది భూ విచారము నారుభించుచు న్నాండు;-- 

చి ME సని శాంతేం చ nD వ్, సతో విఫవచితా స్వవ్వు ' తన గై ష్ లో చ "నీ షు 

భూమి రశాంశతోో న్యూనా కల్సి తొఒవ్పీ సతి చింతయెక్ , 93 

వేదాంత్... 8 



194 శ్రీ "వేదాంతవంచదళి, ద్వితీయ వృకరణము 

వ్యా. వివేకభ్యానాభ్యామసాం మిథ్యాత్వం నిళ్చిత్యానంతరం భూమేరి 
థ్యాత్వం చింతనీయ మిత్యాహ=సత ఇతి 

టి. అవ్సు = = ఈ జలము, నత$ = సత్ప దార్థమునుండి, వివేచితాను (సతీషు) ఐ 

వివేచన చేయంబడీనకిదప, తని ని ఖ్యాల్వే. తత్ =ఆ జలముయొక్క మిథ్యా త్వే=వ్యావ 

వోరికస్థితియందుః గానవచ్చుచున్నను 'పారమార్థికస్థితియం దట్లు లేకపోవుట, వాసి లేచఛ= 
చి శ్రమనందు దృఢము చేసికొనంబడిన కర్వాత, భూమిః=భూమి, దశాంశత$=వదియవ 
భాగంబున్క న్యూనా = అల్ప పరిమాణముగలై , అప్ఫు=జలములయందుు కల్పితా = 

కల్చ్పింపుబడెను. ఇతి=అని, చింతయేల్ =విచారించవలయును. (సర్వసృృష్షియు కల్పనా 
మాక, మే కదా యని భావము. 

తౌ, స్పష్టము, 

అవ. భూ స్వరూపమును తన్నిర్హయమువలన వేయవలసిన కార్యమును వెపు 
చున్నాడు: 

న్స్, అన్ఫ్ భూ _స్తత్వళూ న్యాన్యాం శబ్లస్సర్మా సమాపక, 
రస శ్చ వరతో గంధో నైజ స్పా వివిచ్యత-మ్,. 94 

వ్యా. తస్యా మిథ్యాత్వచింతనాయ తద్ధర్తా నవి విభజతేఅ ప్పి భూరితి. 
తేళ్యః సత్తామాత్రం పృథక్ క రవ్యమిత్యాహ.-_సత్తేలి. 

టీ, భూక=భూమి, అ _సీ=కలదు. [సా = అది, తత్వశూన్యా వా " సర్పదార్థము 
నుండి విభాగించినచో శూన్య మైనది. అస్నాం = = దీనియందు, సరూవకా రూపముతో? 
గూడిన, శబ్లస్సర్మా = శబ్లస్సర్శములును (అనంగా శబ్బస్పర్శ భాపములు), రన చ = 
రసమును కలవు; వరతకః=ఇవికాక, గంధక = గంధము, నైజం = స్వాభావికము, (శబ్ద 
న్నర్మ హాప రస గంధము లైదుశు సామాన్యరూవముతో నాకాశాదులయందు కల 
వనియును గంధము మాత్రము పృథివియందు విశేషముగం గూడ నున్నది యనియును, 
తక్కిన శబ్రాదులు స్వన్షఘాకములను మా తను విడిచి తక్కినచోట్ట .ననువ రించి 
నహుడు మాత శ్రమే పిశేషయు కృము లగు ననియు (పృకరణారంభమునంచే వివరించి 
యున్నాము.) ( (శకః=ఇట్టు భూ రూవముశు నిర్ణయించిన పిదప, సత్రా= =సత్స దారము, 
వివిచ్య తామ్=విభాగింపం బడుంగాక (వైనం జూపిన విచారము నా శ శ్రోయించి నత్స థు 
వుల విభాగించి పృథివి నసత్యరూవ పముగ నిర్ణయింవవలయు ననుట 

తె, స్పష్టము, 



మహో భూతవివేక ప కరణము 195 

అవ. ఫలకథనముతో భూ విచారమును ముగించి దంచభూతములవలెనే బ్రహ్ణాం 

గాదులను కూడ నసత్యరూపము లని నిర్ణ యించుచున్నా 6కు: 

వో, పృథక్ కృతాయాం సత్తాయాం భూమి రి థాావశిష్య లే, 

భూమే ర్లశాంశతో న్యూనం బ్రహ్మాండం భూమిమధ్యగమ్. 95 

ట్ర ప్య్గండమ భ్యే తిస్ట్రంతి భువనాని చతుర్ణశ , 

భువనేషు వసం త్వెషు ప్రాణిచేహా యథాయథమ్, 96 
జర ఆవ్ ఇ అష జో బ్రహోండలోకబేహేషు సవ్వస్తుని పృథక్ కృతే, 

అసం తోఒంజావఠరూ భాంతు తచ్భా 'నీఒవీహూ కా వతిః.97 

న్యా. సత్తా పృథక్ క రణే ఫలమావా----ప్పథగితి. ఇదానీం ఫాతెేేభ్యో ద్రిహ్లోం 

డాదిళ్యః నత విచేదనాయ తదవస్థాన ప్రకారం దర్శయతి.భూ మేరితి. బ్రవ్మాం 
జగం అక కు అ వ ad జడ అద డేతి. స్పప్తమ్. షు సదిష వేదనే ఫలమాహ---. బవ్యాం 'దేతి. 

టీ, సత్తాయాం = సక్పదార్థము పృథక్ కృతాయాం = విభాగింపయిడెనేని, 

భూమిక=భూమి, మిభ్యా=అస, ద్ఫూవీణియై, అవళిష్య తే = మిగులును, భూమి మధ్యగమ్= 

భూమి మధ్యమున నున్న, , బహాండం = బ,హాండము, భూ మేక=భూమికం చె, దశాం 
J J 

శత$జవదియవ భాగముగ, న్యూనోం=ఠక్కు_వ మొనది (భూమిలో పదియవ భాగముగం 
గల్పింవంబటె ననుట, (బృహుండమ భ్యే = అ బ,సోండమునకు నడుము చతుర్షశజవదు 

నాలం-గైన, భువనాని = లోకములు, తిస్టంతి=ఊన్నవి. (ఇవియుం గల్పిత మాత్రము లే 

యని యూహించునది. వీవు = ఈ, భువచేషు = లోకములయందు, యథాయథమ్ = 

స్వస్వపరిమాణానుసారముగ, ప్రాణి'బేహాక = చేవమనుహ్వాది శరీరములు, వసంతి=జన్న వి. 

(భువనములు మ్మాశ్రము బృహాండములో పదియవ భాగమే. ప్రాణి "'దేహూములు కూడి 

స్వస్వవరిమాణాములలోో ెన్ని "భేదను అంన్నను మొ _క్లముమిద వదియవ భాగమే యని 

తెలిసీకొనవలయును. 'చేసూము లనేకము లగుట పే “యథాయళంి” = “యేసష్తముగ” 
జగ జ ళు అద్య ర ఆదిమ. అ , గు ఇకక అని ప్రయోగింపంబడెను) | బృహ్మాండలోక 'దేపాను ఆ ఈ విధముగ నున్న బ్రసహ్గాండ 

ములయందును లోకములయందును, 'చేహములయందుకు గల, నద్వన్నుని = “కలదు” 

అను వ్యవహారమునకుం గారణ మయిన సళ్పణార్థము, పక్ కృతే నతి = విభాగింవం 

బడెచేని (అన్నియుం చాంచఫొతికములే యగుటచే భు*ములగు: గల భేదము వీనికిని 

సత్పదార్థముత్ నవశ్య ముండును కదా యని భొనము. అం'డాదయః = బ్రహ్థాం వ్వ 
డాదులం అసంతః = అసృద్రూపములే యగును. భాంతు=హోని యున్నట్లు ప్రుకాళించు 

లో 
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చుండీన ప్రకాశింప నిమ్ము, ఇవా = ఇచ్చట (వివేకము కలిగిన పీదవ ననుట, తద్భా నే- 
తల్ =ఆ బువాండాదులు భానే అపి = (పృకాళించినన్కు కా తతి; = నవమి వోని? 
(అవి వివేకికి నస ద్యూవములుగాశే కదా తోంచు ననుట). 

తా, స్పష్థ్యము, 

అవ. “ప్రపంచ మెట్టు ప్ర,కాళించినను వివేకికి వాని లేదు” అను విషయమున 
"హీతువును నిరూవించుచున్నా (డు: 

ళో, భూతభౌాతికమాయానాం సమ ల్వేఒత్యంతవానీతే, 
సద్వ_స్ట్యదై గత మి క్యేపా ధీ రవక్యేతి న క్వచిత్ . 95 

" వ్యా, తద్భానే కా కతిరిత్యు క్రమేవార్థం స్పష్టీకరోతి._భూ కేరి. భూతా 
నామాశకాశాదీనాం భౌతి కానాం బహాండాదీనాం మాయాయాళ్చ తత్కారణ 
భూతాయా మిథ్యా'ల్వే వి వేకధ్యా నాభ్యాం చిత్తే దృఢం వాసీతే సతి సద్వస్తునో 
చద § తత్వ బుద్ధి కదాచిన్న విహన్యత ఇత్యర్థః. 

టీ. భూత భాతికమాయానాం = భూతములయొక్క_యు చానినుండి జనించిన 
బ్రవ్వోంచాదులయొక్కయు. వానికిం గారణ మగు మాయయొక్కయ్సు సమ'తేే = 
అసత్యత్వమును; అత్యంతవాసీలే = చిత్తమున మిగుల దృఢమయ్యునేని, సద్వస్తు = 
సక్పదార్థము, అద్రైతమితి = ఏకరూప మనెడి వీసా ధ్రీ8 = ఈబుద్ధి, కషచిత్ = 
ఎప్పటికిని (ఏ పదార్థమును చూచినప్వుడైన ననుట న విపర్యేతి = విపరీతము కాదు. 
తిరుగ దనుట; (ఒకవ్వుడైన సద్భిన్న పదార్థమును సత్యముగ ఖావింప దనుట), 

తా, ఆకాశౌది పంచభూతములకును, అభూత కార్యము లగు 
బ్రహ్గాండలోక బేహాదులకును, వీని కన్నిటికిని గారణ మగు మాయ 
కును మి థా్యాభావనమును విపషకథ్యానములచేత చిత్తమందు మిక్కి.లి 
దృఢ మగు పర్యంతము అభ రసింపవ లెను, అట్లు విథ్యాభావము దృఢ 
మగుటవలన సద్వ స్తువునందు అడై సత్ భొవబుడ్ధి యెప్పటికిని నశింవ దని 
యభిప్రాయము, 

అవ, “ఇట్లు సర్న,ప,పంచము నసతమెన జానికి వ్య వహారలోవనము కలుగవలసీ 
వచ్చును” అనిన హాం ఇవ్వనున్న య. ల 

న్లో, సదద్వ్వైతా త్స ఎథగ్నూ లే వశే భూమ్యాదిరూపిణి, 
త_త్తదర్థ క్రియా భేశకే యథా దృష్టా త్ర చైవ సా, 99 
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వ్యా, నను భూమ్యాదీనామస శే కే విదుపో వ్యవవోరలోవః ప్రసజ్యేలే 
త్యాశంక్య వివేకేన మిథ్యాత్వనిశ్చయే౭పి భూమ్యా దేః స్వయాపోపమర్దనాఫావాన్న 
వ్యవవారో లంవ్యత ఇత్యాహ,..సదజై ఏతాదితి. 

టి, సదదై ప్షకాల్ = సత్పదార్థ మద్వితీయ మగుటవలన, చె షే = రెండవది 

యగు, భూమ్యాదిరూపిణి = భూమ్యాదులే స్వరూవనుగాం గల భూత 'భౌతికములు, 
వృథస్మ లే సతి=భిన్నముకాయగా, లోశే = లోకమునందు త శ్లదర్థ క్రియా = ఆయా 
భూమ్యాదుల ప్రయోజనము, యథా = ఎట్టు, దృష్తా = చూడలదిసో, సా = అది? 
(ప్రయోజన మనుటు, తథా ఏవ = అట్లే యని తెలిసికొనవలయును. (న్యవహారమునకు 
లోపము కలుగవలసిన వని లే దనుట). 

తా, ఇట్టి జ్ఞానమువలన జ్ఞానికి వ్యవహారలోకము కలుగ నక్క_లు 
చేదు. ఈ ప ప్రపంచమును సక్పదార్థభిన్న ము గాను మిథ్యగాను విచా 
రముచే నిర్లయుంచితిమి. బ్రంతయే-కోని దాని ; స్వరూవమును ధ్య్యంసము 
చేయలేదు కదా! “జ్ఞానమాత్ర ముచేకనే రజ్జు సర్పము వ్యవహార సాధ 
నము కాకుండ పాన చున్నది కదా, న్ వవంచముకూడం బో 
వచ్చును” అనియెద వేమొ యట్లు కాదు, రజ్జు "సరృద్రాంతి యవ్వుడు 
మాత్రమే జనించినది ప్రవ పంచబ్రా ంతి యన్న్నో నాది. కారణ 
చార్థర్థము ననుసరించియే కదా కౌర్యడార్థ్యను కలుగుట. కావున 
రజ సర్బనమువలె నిది జ్ఞానమాత్ర ముతో * వ్యవహార సాధనత్వుమును 
నిషువ చేరదు. “కారణవు నశించెను గడా!” అనియెద వేమొ. | కారణ 
నాశానంతరమునం సూడ గార్య మొకింతకాల ముండు ననుట జగ 
త్నసిద్ధము. రజ్జు సర్పభా/ంతి పోయిన వివవంసాడ _సర్పదర్శనమునలన 
గల్గిన భఖ యకేంపాదులు కొంతకాలమువజకు తొలంగను, స్థాణు 
పురుషభాంతి తో 'లంగినవిదవం గూడ చ రభాాంతివలనం గలిగిన 
భయము వెంటనే తొలలదు, బశ ప వవంచభా?ంతి తొ "లంగినను 
భా/ంతిసమమున నున్న వ్యవహారను తొలంగదు. రజ్జు సర్పభా)ంతి 
మొదలగువానివలనం గలిగిన భయాదు లల్ఫ కాలము మౌత్రమే యుం 
డుటయు పృపంచభా)ంతివలన కలిగిన వ్యవహారము జీవికోంతమువటు 
కును మజయొక వక్షమున మజికొన్ని జన నృములవణకునుం. గూడ 
నుండుటయు కారణదార్థ్య తారతమ్యునువలన నని యొటుంగునది, 
భ్రాంతి నాశముతోడనే “రజ్జు సర్పాదులు గానరా కుండుటకును వ్రవం 
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చము బవూకాలమువబుకు గానవచ్చుచుండుటకును గూడ నిదియే 
కారణము. -కెన్రన వి థ్యాత్వమును నిర్ణయించినంత మా త్ర మున 

వ్యవహారము లోవము నొంద నక్క లేదు? భాంతి సమయమున 

నే యే విషయ మె ్ఞైట్లు జరుగుచుండెనో తర్వాత కూడ నట్లుక్లే జరుగ 
వచ్చును కావున జ్ఞాన్యజ్ఞానులకు నిశ్చయమునంబదే కాని వ సవహారము 
నందు భేదము చేదు. 

అవ. ఇట్టైనచో సాంఖ్యాదులు చెప్పు భేదసాధనయు కులకు బరివోర మేమి? 

అనిన సమాభానము చెప ప చున్నా (డు: 

న్డ్, నాంఖ్య కాణాదటె "ద్ధాదై విర్టగ బృెదో యథా యథా, 

ఉక్సేత్యు తే నైకయుక్ర్త్యా భవత్వేష తథా తథా. 100 
వ్యా. నను సత్తత్వస్యా దై ళరూపల్వ్యే సాంఖ్యాడిభిరభిధీయమాన స్య 'భేదస్య 

కుతో న నిరాసః' | క్రియత ఇత్యాశంక్య వ్యావహారిక భేద స్యాస్థాఖిరభ్యు పగత త్వా 
శ్రన్నిరాసాయ న ప్రయత్యత ఇత్యాహ_సాం ఖ్యేతి, 

టీ, సాం ఖ్య...దై న్రీాసౌంఖ్య=సాంఖ్యు లచేశను, కాణాద=తార్కికులచేతను: 

చాగ్ధాద్య్యక=బొద్ధులు మొదలగువారి చేతను, జగద్భేద$-జగ త్ = ప్రవంచముయొక్క.” 

ఛేధః = భేదము యథా యభఖథాజనీయీ- విధముగా అనేక యుక్త్యా - అచేక=బహువిథ 

ములెన, యుక్వా = యు కుల చేత, ఉఊత్ప్రక్యుతే = ఊోహింపంబడుచున్న దో, తథా 

తథా =అయ్యయి విధంబుల, వఏషకి= ఈ? జగ్భెదము, భవతు=అగుంగాకం 

తా, సాంఖ్యులును, బౌద్లులునుు - కార్కి_కులును, చేద ప్రామా 

ణర్ట్రిము నంగీకరింపక “కేవల యుకులచేత నీళ్ల ఏరునికంఖు జగంబు నెణు 

నియు నది సక్య మనియుం జెప్పెదరు, మే మన్ననో అద్వితీయ బ్రహ 

ముకన్న వేలుగా సత్యముగా నీ జగత్తు లే కున్నను వ్యవహారకాలము 
నందునూ తే ము స్వపష్నవ్రసంచమువలి ; నుండవచ్చు నని సమాఖథానము 

వెవ్వుచున్నాము, కావున వారి యు కుల నింతకన్న నిరసింవ నక్క_టి 

లేదు, 

అవ. “సాంఖ్యాదివాదులును సప్రమాణముగా సద్వన్తువ్సనకు భేదము చెప్పు 

చున్నారు. దానిని మిరు ఎట్టు నిరసించెదరు?” అనిన చానికి , సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు. or | 
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న్లో, అవజ్ఞూతం సదదె దై (కం! నిళ్ళంశై సన్యవాదిలిః 

వ్వం' "రొ క్షుతిరస్వాకం తె ద్ద సల మనజాన ఆమె, 101 

వ్యా. నను ప్రమాణసిద్ధస్య సత్త్వ భేదస్యావజ్ఞానుపపళ్నే త్యాళంక్యాహ... 

అవళ్ఞాతమితి. యథాన్యువాదిశేః సాం ఖ్యాదిళీః నిశ్శంతై $8 శ్రు,త్యాదిసిద్ధిస్యాపి సదటై ఏ౪ 

తస్యావజ్ఞా (క్రియలే (శ్రుుతియు క్ష్యనుభవావష్ట్రం భే నాస్తాభి సదీయటై ృతానాదరణే 

కిం హీయత ఇత్యర్థః. 

టీ. నిశ్ళంచెః = నిర్భయు లైన, అన్యువాదిఖీః = సాంఖ్యాది వాదుల వేత; సడ 

"దై తమ్ =సృద్రూప మగు నై రతతత్వము, అవజ్ఞాకం = నిరాకరింవంబడినది. వవమ్= 

ఇట్టులే, తళ్వాతం = అద్వైతము) అవజానతాం = నిరాకరించెడి, అస్తాకం = మాకు, 

అనంగా శ్రుతి యు క్షి అనుభవము అనువానిచే నిరాకరించువా రమయిన మాకు కా 

క్షతి$=వీమి లోపము? అనంగా చె పతేము సత్యము గా దని నిరాకరించుట తవ్వ కా 

దనుట. 

తతత వం ఇ తా. మాయదై ్వతతత్వము శ్రుతియు_క్ర్యనుభవసిద్ధ మై యు 
న్నది. అట్టిదానినే వారు నిరసించినవ్వుకు మేము చె దై ప్రతమును 

సత్యము గ దని నిరసీంచుట రొంతమా త్రము తప్పు గాదు. శు శత్యాది 

బలముచే నట్టు చేయంగలిగితి మని యళ బ్యా వ్యయము. 
అవ. “ఇ చె షతనిరాకరణము చయుటవలన' వ్య ఇమెన6ం | బృయోజనము గలదా?” Uy 

యనిన జీవను_క్టి యను ప్రయోజన మున్నది. నిష్ప్రయోజనముగా 'చె్య్వెతమును నిర 
సించుచున్నా మనుకొనవలదు అని చెప్పుచున్నాడు: 

శ్లో చై తె సల వక సుస్థితా చవ దె చెల ధీః న్షీ స్థిరా భవే 
అనో స్వ తస్యాః ప్రమా నేవ జీ వన్తు క్త క్ష క. 102 

వ్యా. నను నిష్ప) యోజనేయం బ్రైపకావకే త్యాశంక్య జీవన్తు _క్రిలత్ణ ప్రయో 

జనసద్భావానై న మిత్యాహ---దై వరి. 

టి. ఇ ద్వ తావజ్ఞా - 'ద్వక్ = ప్రవంచముయొక్క్ల, ఆవజ్ఞా = నిరసీంచుట, 

సుస్థితా చేత్ = దృఢముగా అన్నచో అదై్టతే = అద్వితీయ బ్రహ్మత క్ల కమునందు, 
ధీః = బుద్ధి.అనంగా దృఢనిశ్చయత, స్థిరా = కదలని చై; బచేల్ =ఉండును. తస్యాః = 

అట్టిది ఏత తిరస్కా_రమునకు, స్ట్ = స్థిరత్వము గ బ్రియుండీన, వవః=ర పుమాక్ = 

అధికారి మైన పురువుండు, జీవను క్షశజజీవన్సు కండు, ఇతి = అని, ఈర్య'లే = వ్యవహా 
రింపంబడుచు న్నా (డు. 
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తా, ధై (త మంతయు మిథ్య యని యెస్పుడు దృఢనిశ్చాయ 

మేర్పడునో అప్పుడు అద్వితీయ మైన బ్రహతత్వమున దృథఢనిశ్చయత 
యెర్చడును, అట్టు దృఢనిశ్చయత గల మనుజు జీవన్లు కుం డను 

టకు సంచేవాము * లేదు. జీవన్తుక్తుడు అనయా జేనించియున్నవుడే 
సంసారబంధముచే విడువబడినవోం | డనుట, జీవన్లు కి లాభము దై ఏత 

మిభ్యాాతేషజ్ఞానమువల్లి . గల్లుటచే ఛె దై ఏత నిరాకరణము నిప్ప) యాజ 

' నము గాదు. 

అవ, ఇట్లు డెషకమును నిరాకరించినందువలన జీవన్లు _క్రిలాభము మాత, మే 

కాదు. విటేవాము క్తిలాభముం గూడం గలదు. అనెడి న్రీళృష్ణవాక్యమును నుదావా 
రించుచున్నా డు: 

. ఏషా ,బోహీ సితి పాఠ నె నాం పాప విముహూంతి క్ల, వపా శ్రాహ్తాస్సి 8 ౦ ప్రాప్య విముహ్యూలి, 

వీరి 3 వణికి 9 జ న్ a స్ట్ స్ స్యా మంతకాలిఒపి బ్రహాని ర్వాణమృచ్చతి. 108 

అ ద్ క వ్యా. న కేవలం జీవను _క్లిరేవ ప్రయోజన మవితు విదేవాము కీ రపీత్యభిప్రా 

మ్ణ క ఎవ్వవాక్యమప్యుదావారతి..._వ షే తి. 

శ్ న్ ఓ నా రం ఆ అట టీ, హేపార్థ = కీయర్దునా, నీఘా = ఇది బ్రాహ్మీ = బ్రహయం దుండునట్టి, 

స్థీతి8=డనికి, అనంగా సర్వమును సన్న్యసించి బి ్రువాస్వరూపుండై యుండుట. వనీనాం= 

ఈ విధముగా బృహయె యుండుటను, స్రావ్య=పొంది, న విముహ్యృతి = విమోహమును 

బొందీండు, అస్యాం = ఈస్థితియందు అ అంతకాలే2పి = అంత్యసమయమునందునను, 

స్థిత్వా = ఉండి, (జోవానిర్వాణం = మోత్న్షమున్కు బుచ్ల తి = బొందును. 

తా * బ్రహ్మలె శ్వ్యెక్య్ళస్థికి నీకు వై విధముగం చెల్పంబడెను, బ్రహ 

భావముతో సుమహా డక నెన్నయికిని సంసారబంధమునం జిక్కుు 

కెనండు, శస్థితి యవసానకాలవముందుథ గప్తీనను విదేహ ౩ వైవల్యము నిర 

భ్ నంతరముగ. గల్లును. మొదటనే బ్రహైచర్యమున సన్ననించినవాని'శే 

యీ బ్రహ హాభావ 'మలవజెనేని యింక జెవృవలనీన బేమి? ఆని యర్ధునునకు 

నీ శ్రికృష్ణపరమాత్త భ్ గవద్రీత ద్వితీయా థ్యాయమందుం జెప్పెగదా, 

అవ, “ఇట నంతకాల మనుటచే నివ్వు డున్న బేవాము పడిపోవుట యని కాదు” 
అని తన యభిప్రాయము నుడువుచున్నా (డు: కాలాన 

న్ సదడె దై §శేఒనృతభై ఏకే యదన్యోనై_ వ్రక్యవీతణమ్,. 

తస్యాంతశాల _స్తద్మేదబుద్ధి రెవ న చేతరః 104 
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వ్యా. అంతకాలశ బ్లేన వర్తమాన బేవాపాతో=భిధియత ఇత్యాశళంకాం వార 
యితుం వివక్షీ శమర్థమావా....సదజై వల్ ఇతి, సదూపేఒ టై లేజనృశరూ-పే చెంలేచ 
యదనొ్య న్యా భ్యాసలక్షణమైక్య జ్ఞానము సి నగ్టిక్య భృమస్యాంత కాలో నామతయో 
రడ పతడైష తయో సృ త్యాన్ఫతరూపేణ 'భేదబుద్ధిలేవ నావరో వర్తమానచేవాపాత 
ఇత్యర్థః. 

టీ. సదడైషకే - సత్ = స దభూవమెన, అజతే = అద్వి తీయ బ్రవ్యము 
నందును, అనృళ దై లే యు అన్ఫత=బుతముగాని యనగా మిథ్యయెన, చై కే=దై ఇత 
మునందును, యత్ = ప్రీ, అన్ వ్యైక్యపీఠ ణం-అన్యోన్య =వరస్పర తాదాత్య్యముగల్పు 
విక్యవీక్షణం = ఏక్యజ్ఞానముం డెనో, తనస్య=అయొక్ళ ఛ్కముకు, అంతకాలః = అవసాన 
కాల మనంగా, తబ్భిదబుద్ధిశేవ - తేల్ = వానియొక్క._ అనంగా బెవ్ర లౌ ద్వైతముల 
యొక్క, 'భేదబుద్ధి లేవ=లై ఏ తము మిఫ్యః అై్యశము సత్యము అను ఫిన్న ముగా నున్న 
నిశ్చయ మే యగును. ఇతర$=అన్య మెనదేవాపాఠతము. న చ = కానేరదు. 

తొ. సద్వస్తురూవ మగు అదై (తమందూను, మిథ్యారూవ మగు 
దై (తమందును ఆన్యో న్యా థ్యాసలతణనుగల ఏ యుక్య భ్రమ కలదో 
ఆ ఐక్య థ్రృమకు అంతకాల మనంగా ఆ అద్వైత దై (తములయొక్క. 
సత్య మిథ్యా రాపబుద్ధియే యగునుగాని ప్రాణహాని కాదు, ఇట్లు 
ఫూర్వో _క్షభ గవద్వాక్యమందుం గల అంతకాలశోబ్దమునకు అర్థ మని 
లెలియవ లెను, 

అవ. తేక యాయం క కాలశోబ్దమునకో లోకములోని వాడుక నుబట్టి మరణ మని 
యర్థము 'వేసినను చేయ నగును. తవ్వ లేదు అనుచున్నా (డు: 

గ గ్గ 1 ల ళీ వి ౦ న్లో . యద్యాంత కాలః స్రాగస్య వియోనోఒ స్తు వ్రగిద్ధితః 
తనీ న్మా_లేఒవని న భాం తర్షతాయాః వృునరాగమః. 105 శి ద 

అ కాణీ వ్యా. ఇదానీం లోకవ్రసిప్ధ ర్థస్వకాేజవి న దోవ ఇత్యభిప్రాయేణావాఎ 
యచద్వేతి. 

టీ. యద్వాజ్నపెవిధముగా6 గాక, అంత శాల$=అంతకాల వనంగా, (ప్రసిద్ధితః వః 
లోకమున వాడుకొనురీతిగా, ప్రాణన్య = ప్రాణముయొక్క, వియోగః = పోవుట 
యనియే అస్తు=ఆగుం గాక, మరణ మనినను అనవచ్చును. తసి క = ఆ, కాలేఒపీ ౫ 
సమయమందును, గతాయా8 = పోయిన భాంశేక్నా భృమయొక్క, పునః = తిరుగ 
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తా, మటీయొకపకుమందు వూరో గ క్తభ గవద్వాక్యమందుం గల 
అంత కాలశబ్దమునకు మరణసముయ ముని అర్థము చేసినను, పూర్వము 
విచేకముచేత నశించిన డై దై పతభా?ంతి, మరణకాలనుంచు సయితము 
మణజలం గలుగ దని యభిప్రాయము, 

అవ. ఈయర్థముణే స్పస్ట్రప దేజరుచున్నా డు 

క్లో నీరోగ ఉపపిష్టో వా రుస్లో వా విలుళళా భువి, 
మూర్చితో వా త్యజత్యేస ప్రా పా ఇణాకా భఖ భా/ంతి ర్న సర్వథా, 

చ్యా. ఉక్త మేవార్థం ప్రముతయతి._ రోగి. 

టీ. వవ! = ఇకడు, సీరోగః = రోగములు లేనివాం డయి, ఉవనిప్టో వా = 
సుఖముగాం గూర్ప్చిండి కాని, రుగ్గః = రోగములు గలవాడై, భువి = భూమియందు, 

విలుళక్ చా = దొజలుచుంగాని మూర్తి లేవా = మూర్చపోయి. గాని-అనంగా మనః 
స్థారకము లేక గాని, ప్రాణాక్ = ప్రైగామలను, ర్యజకు = = విడుచునుగాక, సర్వథా = = 

ఆన్ని విధముల'చేతను, భా)ంతిః = కళళ, = ఎంతమాత్రము కలుగదు. 

తా, ఏరోగమును లేక య. కూర్చున్న వా:శు. కూర్చుండి 
నట్టుండి ప్రాణములు విడచినను, వ్యాధి బాధచే భూమిని బడి పార 
లుచు పొణములు విడచినను, మనస్సారక మే లేక సొణములు వదలి ల లో 
నను జ్ఞానికి వివేకనుచే నశించిన చె దైష్షతభాంతి మజల గలుగ దని 
భావము. 

అవ, “ప్రాణము పోవ్రనపుడు మూర్చ మొదలగువానిచే నదివజకుం గల్లిన దవా 
జ్ఞానము నశించి అనిన దృష్టాంతము ెస్పి (బ్రవ్యాజ్ఞానము నళింవ దని సమాధ్గా 
నము జెపుచున్నా (డుం 

“వ్ల దినే దినే స్వవ సుపారీ తే విస స్కృ లేఒవ్యయమ్, 

పరేద్యుర్నానథీతస్స్యా _త్తద్వద్విద్యా న నశ్యతి, 107 
వ్యా. ననుప్రాణవియాగ కాలే మూర్హాదినా జ్ఞాన నాళభ్యాంతి స్ఫ్యాచే వేత్యా 

శంక్య క్రైననాశాభా వ . దృహాంతమాహ.దిన ఇతి యా (వ (ప్రృళశ్యహమధి లే వబే 
“స్వప్న నుషుష్త్యాద్యపస్థాయాం విన సృ లేజవి వరేద్యురనధీత వే ఐదత ల్వేం నాస్తి, తథామృతి 
'కాలేజఒపీ తత్వానుసంభానాఖావేఒపి విజ్ఞాన నాశాభావ- ఇత్యర్థః, 
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టీ. దిశేదిశే = ప్రతిదినము, అధ్గీతే = పకిందయడిన వేదము; స్వవ్ననుప్య్యోకి = 

స్వహ్నావస్థ నువు _ప్యృవస్థలయందు, విస్త కేడి = మజఛిపోయినను, అయం=ఈ వేదా 

ధ్యయనము, పశేద్యుః = మబునాండు అనదధీతః = చదువంబడనిది, న స్యాల్ =కానే 

రదు. తద్వత్ = ఆరీలిననే, విద్యా = బ్రృహజ్షానము; న నశ్యతి = నళింపదు. 

తొ, వనము చదువుకొని యొకంతు స్వవ్నసుషు ప్థ్వవస్థలలో 
ది జాం! mp 

నాచదివినవేవమును  మజచినను మటుదినము మేల్కాంంచినపెంటనే 

మజివు లేక వచ్చినదానిం జదువుట భూచుచున్నాము. అటువ లెనే 

యుొుకవేళ బహాజానము మూర్భాదులశోశ నురణకాలమున నంత 
(Jae bh 

రించిన ట్లున్నను నది యొంతమా త్ర ను చెడక యుంశును.  అనంగా 

జ్ఞానమునకు నాళము కలుగదు, 

అవ. ఒకమాయు ద్రిహ్మజ్ఞూనము గలిగిన నది యెన్నటికిని నశింవదు. అని 'దానిబల 

మును చెల్పుచున్నా6డు:--- 

వ్ల, వమాణొ త్చాదిణా విద్యా వమాణం (స్కబిలం వినా, 

న నళ తి న వేదాంతాత్భ)బలం మాన మోతక్యుతే. స 108 

వ్యా. జ్ఞాన నాశాభావ మేవోవపాదయతి--- ప్రమాకోతి. 

చా అ అ కు = "పే | 

ట్. విద్యా=బ్రహ్మణ్థానము; పృమాణో త్పాది తా ప్రమాణ పదాంశ ప్రమా 

ణముచేత, ఉత్పాదితా = పుటింపబడుచున్న ది. అనంగాం గలుగును. ప్రబలం = అతి 

శయబలముగల, ప్రమాణం వినా = 'ప్రమాణములేనిడగు చు, న నశ్యతి = నళింపదు. 

పోంజాల దనుట, వేదాంతౌల్ = ఉవనిషత్సమాణముకం టె, ప్రబలం = మం చిబలము 

గల్క మానం = పృమాణము, చేత్యుకే = చూడంబడదు. అన6€గా వేదాంత ప్రమాణ 

మును మించిన ప్రమాణా మెక్క_డను లేనే "లే దనుట. 

తా, సద్దురువులయొద్ద -ఏదాంతవిచారము - చేయంగా6 జేయంగో 

ట్ర హాల్తెకర్ణజ్ఞానము కలుగుచున్నది. అట్లు దృఢముగను స ప్రమాణము 

గను గలిగిన నిత్యావరొ కసా త్కారజ్ఞానము ఐదాంత పృమాణ 

మును మించిన యింకొక సృమాణ ముండినవ్వుడుగదా నళింవవ లెను, 

గ్ అ _ అపి న్ 
టీ 

అట్టైప, వమూాణరాజము పదాంత మె రై యుండ ట్ర హాజ్ఞాన మెన్నంటి 

"కన నశించునా? నశింప దని భావము. 

అవ. ఇదివణకు చెప్పుచున్న యంశమును ముగించుచున్నా (డుక8=== 

వో, తస్తా చ్వేదాంతసంసిద్ధం సదదై ఏతం న బాధ్యతే, 
సలి 
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అంతనా వృత భూతవి పశాన్నిర్వ త్య ఎలి 

బతి శ్రీనిద్యారణ్యకృతా, చేదాంతపంచదళ్యాం 

మపహాభూతనివేక;, 

వ్యా. ఉపపాదితమర్థ ము పసంహారతి...తస్తాది తి. 

ఇతి క్రీనుక్పరమవాంస పు వాజకాచార్యవర్య న. మద్భారతీ తీర్థ విద్యారణ్య 

మునివర్యకింక రేణ శ్రీ రామకృష్ణా ఖ్యేనవిదుషావిరచితా 

పంచభూతవి వేకవ్యాఖ్యా సమాష్తా. 

టీ, కస్తాత్ = ఆకారణమువలన, వేదాంతస సంసిద్ధం = వేదాంతే = ఊపనిషత్స్ర 

మాణానుసారముగా, సంసిద్ధం = చక్క_ంగాం. గలిగిన, సదశ్రై పతం “సల్ = నదూవ 
గ 

మెను, అద్వైతం = ద్వితీయమిథ్యాత్వనిశ్చయపూర్వకమెన బవ్యాజ్ఞానము, అంతశాలే 
'2పఐజమురణకాలమునను న బాధ్యతే = బాధింవంబడదు అనలా నశంబ దనుట. ఆత కి 

నళింవని దథటచేత, భూతవివేకాల్ - భూ = పంచభూకములయొక్క... వివేకాల్ = 
పరెశీలనచేసి 'తెలిసికొనుటవలన, నిర్వృృతికి = ముక్తి స్థితౌ = తప్పక కల్పుచున్న ది, 

తా. చక్కగా వేదాంతనములను న శ్రవణమనననిదిధ్యాసనముల 
చేత జిరతేరాభ్యాస "మొనర్వ్పుటవలనం గలిగిన వ్రత్యగభిన్న బ్రహ 
జ్ఞానము ప్రాణవియోగసమయమునం గూడ నశింప దని తేలినది. కనుక 
భూమి, "జలము తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశను అను పంచభూత 
ములను వానిగుణములను లత్ణములను బరిశీలించి ఆత తృతత్వము 
నపరోత్ ముగా నెజీింగ౧నవారికిం బునరావృ త్తి తి లేని మోతసాన్లూ 
'జ్యము తవ్చక గల్లు నని యెటుంగవలయును, 

ఇది శ్రీవిద్యారణ్యకృతం బగు వంచఛదశియందు మహాభూతశవి చేశ మను 
ద్వితీయ (వ్రశరణము, 



రస్తు గ క్త 
శీ గరాగాయ నమః, 

గ దాంతపంచదశి 

తృతీయ ప్రకరణము 
అలల A 

పంచకోళవివేర్ర ప్రకరణము 

అవ, శ్రీవిద్యారణ్యస్వాములవారు. తె త్రిరీయోవనిష.త్తాత్సర్గ్యమును వర్దించ ల ౧౨ మ పార్ట ea 

దలంచి వంచకోశవివేక మను (పృకరణమును ఆరంభించుచు విషయ,పృయోజనములను 
WU 

సూచించుచున్నారు (విషయ మన గ గ్రంథములో ఇెచ్పంబడెడియంశము, వయోజన 

మనంగా గ్ర,ంథపాఠమువలనం గలిగాడికోభము). న 

న్లో, గుహాహితం బ్రవా య త్తల్ పంచకోశవివేకత 
బోద్దుం శక్యం తత్ర కోశవంచకం ప్రవివిచ్య తే, 1 

వ్యా. షా త్రీరీయో పనిష త్తాత్సర్య వ్యా ఖ్యానరూపం పంచకోశవివేకాఖ్యం ప్ర 

రణమారభమాణ, ఆచార్య స్తత్ర శ్రొతృవ్ర ప్రవృ త్రిసిద్ధరమ్ ప్రయోజన మభ్గిధేయం నూచ 

యక్ ముఖకశ్చికీర్షి శం గ్రయ త్ర పృతిజానీ లే: సహాకార మితి “యో వేద నిహితం 

గుహాయాం వరమే వ్యోమ న్నిల్శు (శుత్యా గుహాహిత ల్వేనాభిహితం యద్బహ్మో స్రీ 

తద్దునోశబ్ద వాచ్యాన్నమయాదికోశపంచకవివేశేన జ్ఞాతుం శక్ళలే. తక స్తేషాం 

కోశానాం సంచకం,ప ప్రకరణ ప ప్రశ్యగాత్యనః సకాశాద్యిభజ్య ప్రదర్శ వీ ఇక్యర్థః. 

టి. యదృిన్న = వబ బ్రహ్హవస్తు నువు, గుహాహికం - గుహా జ వంచకోశము లనెడి 

గుహయందు, అహిళం౦ = ఉం చంబడియున్న దో, కత్ = ఆపరబ బ్రృవానుః వంచకోశవివే 

కఠ - వంఛకోళ = ఆయిదుకోశములయొక్క., వివేకతః = చేసుపఅచి "తెలిసికొనుట 

వలన, బోద్ధుం = “తెలిసికొనుటకు, శక్యం = సాధ్యమగుచున్నది. తళ = ఆందువలన, 

కోశవంచకం - కోశ = అన్నమయాదికోశ్రములయొక్క-) పంచకం = విదును (పవి 
©) 

నిచ్య'తే=వేటువజచి తెలుపంబడు చున్నది, గళ మనంగా అత ను మాటుపఆచెడి క త్తి 

యొణవంటి వ పదార్థము. > 
స 

శ్రి వేదా 
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తా, శు. “ఈయూ వేద నిహితం గుహాయాం పరమే వోోమః౯” 

అను శ్రుతిచేత అన్నమయాదిపంచకోళము లనెడిగుహయందు. వపవర 

బ్ర వమ ఉన్నట్లు చప్పంబడెనో, ఆపర బ్ర పామును పంచకోశములను 

వివేచనచేనీ యెటుంగుటకు సాధ న్ మగును అందుచేత $ఫకోశవంచక 

జల జల జ | బో 
మును వత్యగాత్మ స్వరూవపముకం కొ "వేలుగా విభజించి యూ వ్ర కరణ 

మున అతెలువంబడును. 

న్ . దేహాదభ ర్థింతేరః సః ప్రాణాదభ స్టంతీరం మన, 

తతః కరా తతో భోశా గుహా నేయం పరంపరా, 9 
— —0 

వ్యా నను కేయం గుహా? యస్యాం నిహితం బ్రహకోశపంచకవి వేశే నావ 

బుధ్యత ఇత్యాశంక్య ,శ్చుత్యా గుహాశబ్దేన వివక్నీ శమర్థమాహ-_ దేవోదితి. జేహాదన్న 

మయాత్చా)ణముయః అభ్యంతరః ఆ నరః ప్రాణా త్పాణమయాన్ల న8 మనోమయ; 

అభ్యంతర అంతర స్తతో మనోమయాత్క_రా విజ్ఞానమయః ఆంతర ఇత్యనుషజ్య తే, 

తతో విజ్ఞానమయాద్భో కా ఆనందమయః, సో౭_పి భూర్వవదాంతర ఇత్యర్థః. "సీయం 

అన్నమయాద్యానందమయాం కా నాం పరంపరా గుహాశచై నోచ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ. జేవాల్ = అన్నమయకోశముకం టె పాణ? = పాణమయకోశము అభ్యం 
WU WU 

తర = లోవలిది. ప్రాణాల్ = సాణమయకిోశముకం టె, మన$ = మనోమయకోశము; 

అభ్యంతరం = లోవలిది. తతః = ఆ మనోవమయకోశముకం టె; కర్రా = విజ్ఞానమయకోళ 

మును, తత? = ఆవిజ్ఞానమయకోశ ముకం టె; భోక్తా = ఆనందమయకోశమును, (అభ్యం 

తరఃజలోపలిది అగుళకు సేయం-ఆ యీ వరంవర్శాకృమముగా నున్న పంచకోశస్వరూ 

వము గువో=గువా యని చెప్పబడు చున్న ది. 

తొ, స్టూలబెహ ము అన్నమయకోశ మని చెవు ప్రంబడు చున్నది, 

దొనికంజె లోపల ప్రాణముయకోళ మును, దానికి లోపల మనోమయ 

కోళమున్సు దానికి నో ల విజ్ఞానమయ కోశమును, చానికిని లోవల 

ఆనంచముయకోశమును గలను. ఈవిధముగా నొకటితరా త నొకటి 

క్ర క్రమముగా లోపలివై యున్నవి. పట్టి సంచకో శస్వయాపము గుహ యని 

చేప్పబడుచున్నది. 

అవ. ఆన్న మయకోశము "కార్య మైనను ఆయ్యదియే ఆత్మ యని చేల చెప్పం 

గూడదు? అను శంకకు సమాధానము జెష సా చున్నాడు: 
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ఇ; . 
నో ॥ పికృభు-క్వాన్న జాద్వీర్యాజ్ఞాత ఒన్నెనై వ వర్ధలి, 

'చేహస్పోఒన్ననమయోఒన్నాత్తా ప్రాక్ ఎక్థ Qo తదభావతః, .లి 

ఎ సర నంరూవం కదనాత త పీత | వ్యా ఇదానీమన్నయస్య స్వరూ 0 తద నాత్మ త్వం చ దర్శయతి తృ 

భు స్పతిం పితృభుక్తాన్న జాన్తాతా పితృభ కాద్యవ వీ, హ్యాలవ ణా దన్నా జాయమానం 

యద్వీర్యమ సీ తస్తాద్విర్యాద్యో డచేవో జాతః, యశ్చ జన నానంతరం తీరాద్య న్నే 

నైవ వర్ణశే న చేవో2న్నమయో౭న్నస్య వికారి స అత్తా న భవతి. కుత ఇత్యత 

అవా=స్రాగితి జన్మనః ఫ్రాక్ మరణాదూర్గ ం చ తదభావతః తస్య చేవాస్యా భావా 

'దిక్యర్థః. వి వాదాథ్యాసితో జహా ఆత్తాన భవతి. కార్యళ్వా ద్ధటాదివదెతి భావః. 

టి, విళ్ళభు-కాన్న జాల్ -పిళృభు క్ష=తలిదం డు లచే భుజింవంబడిన, అన్నజాల్ = 

అన్నమువలన కలిగిన, వీర్యాత్ z= వీర్వమువలన, (శుక్ల శోణితములవలన్స, జాత$ = 

పుట్టిన, చేహ = స్థూలదేహము; అన్నేనై వ=అన్నముచేళనే వర్ద లే=పెరుంగచున్నది. 

సః = 6 స్థూలదేవాము, అన్నమయః దు ఆన్న వికారమగును, ఆన్న ముయొక్క.. కార్య 

మగు ననుట, ప్రాక్ = ఉత్ప త్తికి పరమును, ఊర్ల ఏం చ= నళించినత ర్వాతను; తద 
mat) శ 

ఛావత8$ = ఆస్థూలదేవాము 'లేకపోవుటవలన, స = ఆ గ్థూలబేవాము, ఆతా = అక, 

న le] "కొదు, 

తా, తల్లిదండ్రు, లచేతే భుజింపషంబడిన యన్నమువలన పుట్టి 
| న్న ఆయసం దా న . 
యన్నము చేతనే "వరిగి అన్నని కారమైన అన్న మయాకోశము ఉత్ప త్తికి 

వూరషమును నశిం-చినకరాషతను లక పోన్రటవలన స్టూలదెహ మాత్త 

కాను... అనంగా, వివాచమునకు ఆధారమైన స్టూలబేహము కార్య 

మగససటవలన సుటాదులన లెనే ఆశృకా దని యభిప్రాయము. 

న్లో. వూర్వజన్మ న్యస న్నేళజ్ఞన్మ సంపాదయే త్క_థమ్, 
(౧ 

'భానిజన్న న్యసత్కర్మ న భుంజీ "లేహూ సంచితమ్. 4 

న్యం "హీతంరసు. సాధ్య మభూద్వివ కే, బాధ కాభా వాద, ప్రృయోజకోఒయం 

హూ తుగిత్ళా శంక "నీక ఎ కౌభ్యాగ మక్చకతవి పృణాశాఖ్య చాధకసద్భాచా నై ఎన మితి వరి 

॥ whee nan § OE ete My nem ae _ 9 తాం క 

వారతి..--వూర్వజన్న్య నీతి, ఏళ జైహరూవస్యాలే నశ ఫూర్వసిన్దనృన్యుస లె న చేశజ్జన 

జో ఇ త «mm . నో జో, ర్ క్రి మార గ» గదు ॥ జ అ 

పాత్వదృషో నంట వి2_వ్యసృ జన నోజవ్యస క్రియమాణ ఆ గదకృ తాభ్యా కి ప్రస 

జేతు, తథా భానిజన న్యవ్యస్థ జేహరూపస్యాళ నో౭. నత్తాదభా వాదిహానుష్షితయోః 

పుణ్యా పొవయోక ఫలభో క్షరభాశేన భోగమంళశేణాసి కర్ణ శత్షయ8 ప్రనజ్యేతాయం 
ణే 

కృతవిప్రుణాళః వీసం కృత నాశొక ఎ ₹ాభ్యాగమరూవబా ధ
కసద్భావాదాళ నః కార్యత్వం 

నాంగీక_ర్రవ్యమితి భావి, 
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టీ, పూర్వజన్మ ని = వెనుకటిజన మునందు, ఆసక్ = ఆత క్వముచేత చేవాము 
లేని దగుచు, ఏతజ్ఞన = ఈజన మును కథం = ఎట్టు, సంపాదయేత్ = సం పొదిం చును? 
(సంపాదింప శక్యము కా దనుట్క భౌవిజనని=రా(బోవు జన మునందు, అసత్ =ఆత్ర 
శ్వమువేత శరీరము "లేకపోవుచు, ఇవా = ఈజన మందు, సంచితం = సంపాదింపంబడిన, 
కర = కర్త నూ న భుంజీత = అనుభవింవకయే నళింపవలసీవచ్చును, 

తా, ఈశరిరము పుట్టుటకు ముందుజన మున సుకృతదుష్కృత 
ముల నాచరించెడి ఆత్మ "లేనియెడల శరీరము గలుగుటయే ఘటింపదు, 
కారణము లేనిదే కార్యము నెవ్వరు నంగీకరింపరు. ఇదియే యకృతా' 
ఛ్యాగమదోష. మనంబడును. ఇవ్వుడు ఈశరీరమూలమునం జేసీనపుణ్య 
పాపఫలములను జన్మాంతరమున ననుభవించుబశై  యవ్వు "డాత్మ్ 
యుండి తీరవ లెను. అవ్వు డాత్తయే "లేదు అనునెడల పుణన్టపాపములు 
నిష్ఫృలములు అనవలనీవచ్చును, ఇయ రది కృతవి పృణాశ మను దోషము, 
దీనిని శాస్త్ర కారు లంగీకరింపరు. "కావున పూరో తత్తర "కాలములందును, 

నుండెడి యాత్మ సూరోగత్తరకాలములందు "లేక మధ్య కాలములోనే 

యుండెడి స్థూలదేవా మనయడుచున్న అన్నమయకోశములు కానేరదు 
ల్తవి ఆత్మ కంచు భిన్నములుకాని, యొక్క్ర్టియగు ఆత్మ కా దని భానము, 

అవ. ఈవిధముగా నన్నమయకోశము ఆత్మ గా దని నిరూపించి, ప్రాణజమయకోళ 
స్వరూవమును దాని అనాత్మ తషమును నిరూపీంచుచున్నా (డు: 

నో వూర్లో చేపా బలం యచ్చ న్న మెణాం,యః పృవ_ర్హకకి 

వాయుఃపాణవముయో నాసా వాతా ఇ తన్నవరనాక్ , స్ ర శ యెిఫావ 
వ్యా. వవమన్నమయకోశస్యా నాత్ర త్వం ప్రదర్శ న ప్రాణమయకోశస్య 

స్వరూవం తదనాత్మ త్వం చ దర్శయతి._-వూర్మ్మ ఇతి. యో వాయు రేమే పూర్త 8 
పాొదాదిను _స్తకపర్యంతం వ్యా ప్తన్సన్నలం యచ్చ ్భృ నాష్టనరూెపేణ సామర్థ థం ప్రయచ్చ 
న్నశూాణాం చక్షురాదీనామిం ది యాణాం ప్రవర్హకః స్రేరకో వర్ధతే న వాయుః 

| Cy 
వ్ లే 

ప్రాణమయ ఇళ్యుచ్య లే. అసావప్యాత్తా న భవతి. తత, హేతుమావా_చై. తచ్చేతి, 
వివాదాధ్యాసితః ప్రాణా ఆళ్ళా న భవతి జడ త్వాద్ధ టాదివదితి భావః. 

టీ యః = వీవాయువ్రు, బేపూ = శరీరమునందు, పూర్శస్సక్ =అంతటను నిండి 
యున్నదగుచు, బలం=సామర్థ్యమును, యచ్చక =ఇచ్చుచు, అకాణాం=చక్ఫురాదీం ది | © 
యములను, ప్రవ _ర్హకస్సకఇ ప్రవ _ర్తింపంజేయుచు, (వ ర్హలేజఐవ _ర్థించుచున్నదో, స$ = 
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ఆ సాణమయః=ప్రాణమయకిేశమచిడి, ఆసౌ=ఈ్క వాయు! =. వాయువు, చై తన్యవర్ణ 

నాట్ -చై తన్య= తెలివియొక్క వర్గనాత్ =లేకపోవుటవలన, అత్తా = ఆక్క, నజకాదు. 
న్ జొ ఆశీ జాలీ 

లా, చేహానుందు ఆపాొనను _స్థకము నంకటను వార్థ పించి 

వ్యానరూసముచేత  చేహమునకు బలమిచ్చుచు, చతురాదీం దియ 

ములను బే బే, రపించుచుండు వాయువు ప్రాణమయకోళ మునబకోను. 

ఇది చె వై తన్టము లేనిదై జడస్యు భావము గలది గనుక ఫఘటాదులవ లెనే 

ఆత్మ "కాదు, 

వ, ఇప్పుడు మనోమయకోశమును దానియనాత త క్వమును తెలుపుచున్నా (డు! 

న్లో, అపహాంతాం వమవుతాం దేహే గేపోచా చ కరోతి యః, 

కామాద్యవస్థయా బాంతో నాసా వాతా మనోమయః, 6 
(థి ల ఆతి 

వ్యా. ఇదానీం మనోొమయస్వరూవప్ర, పృదర్శన ఫూర్వకం తస్యాప్య నాత్మ తషమావా 

_.-అవాంతామితి. జేపేఒవాంతామహాంభావం గృహాదా మమశతాం మదీయళ్వాఖి 

మానం చ యః కరోతి అసౌ మనోమయ ఇతి స ఆత్తాన భవతి. కుత ఇత్యత అవా--- 

కామాదీతిహే హేతుగర్భవిశేవణం, కామ క్ ధాదివృ త్తమ త్తే నానియతస్వభాచాది త్యర్థః, 

మనోమయః ఆతా న భవతి. వికారిత్వా డ్రేవావదితి భావః, 

టీ. యః = ఏమనస్సు, జప = శరీరమునందు, ఆహాంతాం = నే నశెడిభావ 

మును, గేవాడొ = గృహారామ కే త్రాదులందు, మమతాం=నాది యనే యభిమానమును, 

కరోలి=చేయుచున్నదో, అసౌ=ఈమనస్సు; మనోమయః=మనోమయకిోశము, కామా 

ద్యవస్థయాజకామ క్రొ కోభాదివికారములంగలది యగుట వేత భ్రాత = చపలస్వభావము 

గల మనస్సు; అళ్గా=అత్మ, నజకాదు, 

శా. శరీరమును తన్ను6గాను గృహారామ ఖే. త్రాదులను తనవి 

న తోవీంపంచేయునదియు, : కామ క్రో థాది వికారములు గలదియు 

చపలస్వభావము గలదియు నగు మనస్సు మనోముయకోశ మని చెప్పం 

బడును. ల్రిడి కామ క్ర ,థాదివికారములు గతిని చప లస భావము గలది 

యగుటవేత చేహమువలెనే అత్మ కాదు, 

అవ. ఇవ్వుడు విజ్ఞానమయకోశస్వరూపముకు దానియ నాత్ర త్వ్వమును; నిరా 

పీంచుచున్నా (డు: 

న్లో లీనా సుప్తా వపుర్బోఢే యు నార్దివు షా చానఖాగ్య గా, 

చిచ్చాయాే పేతథ ర్నా శా విజ్ఞానము యశో, బ్ది నాక్. 

వేదాంత. 14 

కక 
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వా. అనంతరం కర్త ఫ్రోజ్ఞవాచ్యన్య విజ్ఞానమయస్య సరూషం (ప్రదర్శయం స్త 

దనాత తత్వం దర్శయతి...-లీనేతి. యా చిచ్భాయోేతా ధీశ్చిదాభానయు తా బుద్ధిః 

సుప్తా సువ్తికాలే లీనా విలీనా నతీ బోభే జాగరణశకాలే అనఖాగ గ గా నఖాగ్స 

పర్యంతం వర్తమానా సతీ వపుః శరీరం వ్యాప్నుయాత్ . సంచ్యావ్య వ గతే, సా విజ్ఞాన 

మయశబ్దభాగ్విజ్ఞానమయశ బే నోచ్యమానా౭.సావస్వ్యా త్రా న భవతి విలయాద్యవస్థా 
వత్తాత్ భుటాదివదిత్యర్థః. 

టీ, చిచ్భాయాపేశథీః - చిచ్భాయా = వైతన్యవ్ర, ి బింబముతో, ఊపేత = 
కూడుకొనిన, ధీక=బుద్ధి, సుప్తౌ= సుష వకెలమున, లీనా సత్తీ=జలయించిన టై, బోభే ౫ 

జాగ్ర్రదవస్థయందు; అనఖ్యాగ గా = నఖశిఖపర్యంతము వ్యాపించినదై, వపుః శరీర 

మును, వ్యాపుష్నయాల్ = వ్యాపించియుండును, సా = ఆబుద్ధి, విజ్ఞానమయశళబ్దభాక్ = 

విజ్ఞానమయకోశ మనంబడుచున్న దగుచు, అత్తా=ఆక ER న=కాదు. 

తా, నుషు ప్తికాలమున లయించుచు జొగృదవస్థయందు నఖ 
శిఖపర్యంతము వ్యాసించుచుండెడి వై తన్య ప్ర తిబింబనుతో? గూడిన 

బుద్ధి విజ్ఞానమయకోశ మనంబడును. ఈ బుద్ధియు విలయాద్యవస్థలు 
(సేకోచీవీకాసనులు) గలదియగుటచే సుటాదులన లెనే ఆత్మే కాదు, 

ఆవ, మనోబుద్ధులు శండును అంతఃకరణవి కారములే కదా, కక, యము లగు 
మనోమయవిజ్ఞానమయకోళములకు "భేద మెట్టు ఫఘటించును? అనుశంకకు "సమాధానము 
చెప్వుచున్నాండు:- 

నో కర్త _ ప్రక్ష్టకరణక్వాభ్యాం వి శ్రీయకా _న్పరింద్రి, యమ్, 

విజ్ఞానమనసే అంతర్చహిశై పరస్పరమ్. " S 

వ్యా. నను మనోబుద్ద్యో ్రైరంతఃకరణ త్యావిశేహోల్ మనోమయవిజ్ఞానమయ 
శీలా కోశద్వయకల్ప నానువవన్నే త్యాళంక్య కర్తృత్వకరణ త్వాభ్యాం 'భేదనచ్భా 

an టక నీవ మనోమయత్వాది భేద ఇత్యావా_క రృ క్వేతి. అంతరింద్రియమంత౩ 
కరణం 'క్ర _ర్హ్భశ్వకరణ త్వాభ్యాం క ర్భృరూ పేణ కరణరూెపీణ చ వి శీ యుత వరిణ 

మత ఇత్యర్థః. ఏకే కర ర్రృకరణే విజ్ఞానమనసీ విజ్ఞానమనశ్ళబ్దవాచ్యే భవః, ఏకే చ 
పరస్పరం రేంశర హీరా వేన వళ్తేతే. అత; కోశద్వయమువపద్య శే ఇత్యర్థః. 

టీ, అంతరింద్రియం = = అంతఃకరణము కర్త ఎ్రశ్వకరణత్వాభ్యాం - కర్తృ 

త్వ = కర్త యగుటయొక్క_ సరూ పము చేతను, కరణ తాభ్యాం డా కరణత్వము చేతను, 

వి కి మేత=పరిణమించును. నీతే = ఈకర ఎ్రకరణములు శిండును, విజానమన సీ=దవిబాన' గ ఆ వ జ 
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మయకోశ మనియు మనోమయకోశ మనియు చెప్పంబడుచు, వరస్పరం = ఒకదాని 

కొకటి, అంతర్చహిశ్చ = 'వెలంవటి దనియు, లోవలి దనియు భావము గలవై వర్షించు 
చున్న వి. 

ఈ క _ర్హృతష్షిక_కి కి గలది విజ్ఞానమయకోశము. కరణత్వశ క్రి వ 

గలది _ మనోముయకోశము. కరణ మనంగా ముఖ్యసాధనము. ఈ 
శెండింటిలో విజ్ఞానమయకోశము లోపలిది, మనోముయకోశము వెలు 

వలిది, కనుక నీ “జండింటికిని భేదము ఘటింపవచ్చును. 

అప. ఇప్పుడు భోక్త యని ఇెచ్చంబడజెడి అనందదమయకోశస్వరూవమును నిరూ 

పించుచున్నా డు: 

న్లో, 'కాచిదంతర్తుఖా వృంర్తె తి రానంద ప వృతిబింబభాక్ , 

పుణ్యభోో భోగతాంతా నిద్రామాకే వేణ లీయతే. 9 

వ్యా. ఇదానీం భోక్త కటవాచ్యస్యాకందమయస్యానాక, దర్శయితు9 

తస్య చ స్వరూపమాహా---కాచిదితి. పుణ్యభోగే పుణ్యశర్మ ఫలానుభవకాలే కదాచి 

సృ _త్తిరంతర్తు ఖా సతీ ఆనందప (పృతిబింబభాగాత తృస్వరూ వస్యానందస్య వ,తిబింబం 
(UU 

భజతే, నెవ భోగశాంతేె పుణ్యకర ర సలభోగోపరమే సతి నిద్రారూే పం లీయ తే విలీనా 

భవతి. సా వృ త్తిరానందమయ ఇత్యభి ప్రాయః. 

టి, పుణ్యభోగే = పుణ్యకర్మ్య ముయొక్క. ఫలానుభవకాలమునందు, కాచిత్ = 

ఒకానొక టెన, వృత్తి త్రి బుద్ధివృ త్తి తి, అంతర్తుఖా (సత్తీ = అంతర్హు ఖమై, ఆనంద ప్రతి 

బింబభాక్ = ఆనందరూవ మగు బృవాముయొక్క_ ప్ర ప లిబింబమును ల్ కాంంచుచుు భోగ 

ఇఛాంతెంభోగ = వుణ్యాకర ముల ఫంపగము, కాంలో = = నళింవయగా,  నిద్రారూపేణ = 

నిదారూవముతో, లీయలే = లయించుచున్నది, 

న్ తా, అంతర్తుఖ మైన యొశానా కబుద్ధివృ త్తి తి యానందస్న రూప 

మగు బ్రవాముయొక్క_ప్ర, తిబింబమును గృ హీంచును. అదియే యా 

నందనుయకోక మునబడూను. ఆకోళ ను పుణ్యభోగ "కాలమునందు 

అభివ్య_క్ష మగును, పుణ్యఫలభోగము తయింపంగానే ని ద్రారూప 

ముగా లయిం నును, 

అవ. ఆనందనుయకోశము ఆత్మ గా దని చెప్పుచున్నాడు: 

శ్లో, కాదాచిక్క_త్వతొ' నాక్తా * స్యాదానంచమ యో? స్యయమ్, 

ఖింబభూతో య ఆనంద  ఆశ్తాసౌ సర్వదా నలో. 10 
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వ్యా. తస్యానాత్మ త్వమావా---కాదాచిక్కేతి, అయమానందమయోడపి కాదా 

చిక్కళ్వాదాళ్తా న స్యాదభాదివదార్థవదిత్యర్థః. నను విద్యమానానామానందమయా 

దీనాం సర్వేషా మాతే త శ్వనిరాసే నై చి రాత త్యం కు ప్రసట్యే లేత్యాశంక్యాహ---బింబభూత 

ఇతి. బుర్ధ్యాదౌ ప ప్రతిబింబకయావ్థితన్య క్స్ (వీయాదిశబ్బవాచ్యస్య అనందమయస్య బింబ 

భూత; కారణభూతో య ఆనందోచసావేవాత్తా భవతి. కుక ఇత్యత ఆహ._సర్వ చేతి. 
నిత్య త్వాదిశ్యర్థః. వివాదాధ్యాసితక ఆనంద ఆక్తా భవితుమర్హతి. నిత్యత్వా న్నాశై 

'కాంతికలేతి భావః, 

టీ, అయం = ఈ) ఆనందనుయో2_కి = ఆనందమయకోశంబును, కాదాచిత్క 
క్వతః = ఒకానొకప్పుడు తోంచుటవలన, ఆతా = ఆక, న స్యాత్ = కానేరదు 
బింబభూతః=బింబస్వరూవయమెన ) యన,  ఆనంద8=అనందము గలదో, అసొజ=ఈబింబ 

భూతమైనయానందము, సర్వదా=ఎల్లప్వుడును, స్థితేః = ఉండుటవలన అత్తా = ఆత్ర, 
స్యాత్ = అగును. 

తా, ఉత్సే క్రిలంయములు గలిగి యొశకానొకప్పుడు మా త్రము 
తోంయయటవేత, అనయా నెప్పుడు నుండని దగుటవేత ఆయానందమయ 
కోశమును నిత్య మైనయార్క కాజాలదు. ప్రియము మోదము, 
వ్రృమోదము ననెడి సుఖవి శేషవృత్తులచేతం 'జెప్పందగిన ఆనందమయము 
బోజ్జ్యాదులయందు వ పృతిబింబభావముచేత వ_ర్హించుచున్న ది, అట్టి 

ఆనేందమయ మనెడి వ ప్రతిబింబమునకుం గారణభూత మైన ఆనందవింబ 
మెద్దికలదో ఆ ఆనంజెపేంబము సర్వ కాలసర్వావస్థ వస్టలయందును నిత్య 
శుద్ద ము క్ష నిమష్మళ నిషి ష్క్/య నిర్దుణ పరివూనర్ష చై వైతన్యస్వరూవము 
కలిగియుండుటచే నిదియే ఆత్మ యగును, 

(ఇష్టనస్తువును జూచుటవలనం గలిగిన సంతోషము ' శ్రీ యను, 
ఆ యిష్టవస్తువు లభించుటచేతం గలిెడి సంతోషము “మాదము. | 
బట్టిన స్తువును అనుభవించుటచేతం  గలిగౌడి సంతోషము “వ్రమో 
దము 

అవ, ఫూర్వవాది యా డే వము: 

న్గో నను జేహమువక క్రృన్యు నిద్రానందాంతవ స్తు స్తుషు, 

మాభూదాత త తగమన్య స్తు న కశ్చిచనుభూయ తే, ll 

వ్యా. నన్వితి. అన్నమయాద్యానందమయాంతానాం కోశానాము్తె శే కేతుభి 
రాత త్శక్వం నభుట లే. తనా ఘటిష్టాషస్తా క్యా నువలభ్యమానత్వా ఛై నెషవం సభవతీతి. 
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fa} త, 

టీ. నను = ఓయి జేవహాం = అన్నమయకోశమును, ఉఊవ్కక,మ్యు=మొదలుకొని, 

నివ్రానందాంతవస్తువు = అనందమయకోశ పర్యంతమైన కోశములయందు, ఆత్తత్వం = 

అత్యభావముు మా భూత్ = ఉఊండకపోవుంగాకు అన్యస్తు = వేల్ొకటైన, కళ్చిల్ = 

ఏదియును, నానుభూయ తే=అనుభవింపబడు ట లేచే. 

తా. అన్నమయకోశను మొదలుకొని ఆనంచనుయకోశము 

పర్యంతము ఆత్మ చేదంటిని. ఈకోళశములకం కు వ్యతిరిక్ష మగు ఆత్త 

మాచే "కెలియంబేడుట "లేదు. కనుక నహగూన్యవావము ఘటించు ననీ 

వే చేయుచున్నాండు, (పూర్వపతముచేయువ మా డనుటు 

అవ పెపృశ్నమునకు సమాధానము వెవ్వుచున్నా (డు: 

శ్లో బాఢం ని బ్రాదయస్స ర్వేఒనుభూయం తే న చేతర్క 

తథా వ్యే లేఒనుభూయం లే యేనతం కోనివారయేత్ . 12 
3 

యో 

దయో చేవోంతా ఊభలభ్యం ₹ఒన్యే నానుభూయంత ఇతి యదుక్తం తత్సత్యం. కథం 

తర్హి తదతిరి క్షస్యాళ్యనోఒ౦గీ కార ఇత్యత ఆహ---తథాపీతి. అన్య స్యానువలభ్య 

మాన ల్వే2.పి యదృలాచే లేషూం ఆనందమయాదినా ముపలభ్యమానతా భవతి సో౭_ను 

భవః కథం నాంగీ కియత్ ఇత్యర్థః. 

వ్యా. పరివారలి....బాఢమితి. అత, నిద్రాశబ్రేన నిద్రానందో లక్ష్య తే. నిద్రా 

టి, బాఢం = సత్యము, నిద్రాదియః=అనం దమయకిోశము మొదలె న, సరే = 

ఆన్ని కోశములును, అనుభూయం లే = అనుభవింపబడుచున్న వి. ఇతరః = ఈవంచకోశ 

ములకంటె 'వేజైన యాత్మ; న చ = అనుభవింవంబడుట లేదు. తథాపి = ఆవిధము-గొ 

"తెలియంబడకపోయినచ్పటికిని యేన = వఫయనుభవబలమువేతు వీకే = ఇవి అనలా 

(పంచకోశములు, అనుభూయం కే = అనుభవింవబడుచున్నవో, తం = అయనుభవ 

“మును క8ి=ఎవండం, నివారయీల్ =వారింపంగలుగును. ఎవ్వండును నివారింప లేం డనుట. 

తా, ఓయి. ఫూర్వవావీ ! నీవు 'వెస్పినది సత్యము. అన్న 

మయాడి వంచఫోశములును అన్యుని చేత ననుఖవి 'ంవంబడుచున్న 

వనియు, ఆ పంచకోళశములకం క నన్యుం డగు ఆత్మ అనుభవింపయబడుట 

"లే దనియు నీవు చెప్పితివి. అట్లు ఆత్మ సంచకోశములవ లె ననుభవింహః 
. బడకున్నను, ఏ అనుభవమువలన నీ వంచకోళశములు ననుభవింవం 

'బడుచున్నవో ఆ యనుభవమే ఆత్మ . అట్టి ఆత్మను ఎవయు నిరాకరిం 

“గలడు? బట్టీ ఆత త నవశ్య మంశీకరంవవ శ వ “ననుట. 
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అవ అత్మ యున్న యెడల చేల కనుపింపదు! కనుపింపనందున ఆత్త లే దన 

వలసీ వచ్చును గదా అనుశంకకు నమాధానము చెప్పుచున్నాడు 

న్లో స్వయ మేవానుభూతిత్వా ద్విద స్టే నానుఫావ్య లా, 

జ్ఞాతృజ్ఞానాంతేరాభావా దజ్జి దచేయోా న తస త్తే తయా, 18 

వ్యా. ననూ శ్లేభ్యో౭న్య ఆత్తా యది విద్యకే తర్ద్యవల భ్యేత. నోపలభ్య లే తే, 

అతో నా ప్తీక్యాశంక్యాహ=-స్వయమితి. ఆనందనుయాదీచాం సాశీణో౭.నుభవరూాబ 

'త్వాచేవానుఖొవ్యత్వం నా స్త్తి, నను అనుభవరూవల్వే వ్యనుభావ్యత్వం కుతో ౬నస్న్యాది 

త్యాశంక్యావా=క్డాలి తి, జాతా చ జానం చ జ్ఞాతృజ్జానే అన్యే జ్ఞాళ్ళృజ్ఞానే జ్ఞాత 
షా షా 

జానాంత శే. తయోరభావః, తస్మాద క్లేయో కానవివయో, న భవతీతి జ్ఞాశ్రౌద్యభాచా 
చ 
చా న జ్ఞాయతే, స్వసై స్యైవాస తదా, క్ ము శ వినిగమే కారణమిత్యత అనా 

నత సళ సతయేతి. నిద్రానందాదిసాక్షీ ల్వే నాసక్తషస్య వూర్వ మేన నిరాకృద త్వాదితి భావః. 

టి స్వయమేవ = తాశే అనుభూతిత్వాత్ = అనుభవస్వరూవ మగుటవలన,; 

అనుభొవ్య తాజమజీయొకవిషయములో ననుభవ మగుట, న విద్య లే=కాంజాలదు. జ్జాళ్ళ 

జ్ఞానాంతరాభొబాత్ -జ్ఞా -జాతృ=తనకం టె "వేజెన జ్ఞూతయొక్కయు, జ్ఞానాంతర = జే 

యొక తెలివి యొక్కయు, అభావాల్ =లేకపోవుటవలన, అజ్లేయః = జ్ఞైనవిషయము 

కాదు. అస శ్రయా తుజలేకపోవుటవేశవై లే, న = = అక్టేయముకాదు (గ్కహింపంబడక 

పోవుటకు హేతువు లే దనుట, 

తా. అనుభనస్వదూస మగుటచే అత్మ మజీయొక యనుభవ 
ములో విషయము కాంజాలదు. ఆత్మ జ్ఞానవిషయము కాకపోనుటకు 

ఆత్మయొక్క లేమి హేతువు కాదు, "శేనకంబు మజేయొకటి గ్రహించు 
నది స లేకపోన్రుటరయే యాత్మ గ్రృహింపంబడకపోవుటకు తున. 

ఆవ, ఆత్మ యనుభ్రవవిన టు గా దనుటకు దృష్టాంతము చెవ్వు చున్నాడు; 

న్లో, మాధురార్థదిన్యభావానా మన్యత్ర స్వగుణార్చిణామ్, 
సన్నం _స్టదర్పణా చకా నో నణా _స్త్వ్వన్యదర్చక మ్, 14 

వ్యా. అనుభవరూపస్యాత నోఇఒనుభావ్య త్వాభాచే దృష్టాంతమాహ.--మాధుర్యా 

దితి, ఆదిశ భ్రేనాన్లూద యో గృవ్యాం తే. మాధుర్యాదయః స్టభావాః సహూజా ధర్మ విశే 

 యమఘం శే మాధుర్యాదిస్వభెావా8 గుడాదయ స్తేహో మన్యత్ర, త్ర న్వసంనృష్టనదా శేము చణ 

కాదిషు స్వగుణార్చిణాం స్వగుణా నాభుర్యా దీన కర్పయంతీతి స స్వగుణార్పిణ ్ టేహాంస్వసి, క్ 

స్వస్వరూ పే వే గుడాదిలక్ ణీ తదర్పణాపేకూ "తేఘాం మాధుర్యాదీనాం అర్పహేసంపాద'ే 
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పీకు అకాంకూ మాధీర్యాదికం కేన చిళ్చంపాదనీయ మి ల్యేవంరూపా నో నైవ 

విద్య లె. కించాన్య దర్పకం నా ప్పిగడాదీనాం మాధుర్యాది ప్రదం వస్త్వంతరం నా 

స్య 

టీ. అన్యత్ర, త, = మలీయొక వదార్థమునందు; స్వగుణార్పిణాంజతమగుణములను 

చేర్చెడి, మాధుర్యాదిస్వథావానాంబతీపి పు పులుపు మొదలగు సవాజధర్మ ములు గల బెల్లము 

చింతపండు మొదలగు పదార్థములకు, ) స్వస్మి క =తమయందు, కదర్చడాశే పెమాూ = మాధు 

ర్యాదిధర్శ ములను చేర్చవలసిన యసేేతు నో=లేదు. అర్బకం=సనం పాదించెడ్, అన్ఫుచ్చజ 

మజియొకవస్తువును, నా స్తీ='లేదు. 

తా, నెనగవపీండి మొదలగు 'వేటుపదార్థములందు తమగుణ 
మును చేశ్చెడి మాధు ర్యాదిస్వ భావము గల చక్కెర మున్నగువస్తు 

నవులలో వమూాధుర్యాదికము చేప్పుటనా మజీయొకప దార్థము ఏవిథ 

ముగా నవేతీంపంబడదో,  యనుభవరూవప మగు ఆత త్రయం దనుభవ 

మునశె "వేజ్ వొకపదార్థ మవేకీంపంబడదు. ఆత్త ఎల్ల బ్లప్పుడును అను 

భవరూసమే యగును." 

న్లో . అర్పకాంతరరాహి తే ల్యే ఒవ్య స్తేషాం తత్స గభావతా, 

మాభూ_త్తథానుభావ్యత్వం బోథాత్లా తున పీంయ తే. 15 

వ్యా. సద్భపాంళం ఫలిత మాహ..అర్ప కాంత శేతి, మాధుర్యాదిసమర్పకవ స్వం 

తరాఖభావేఒపీ ఏపాం గుడాదీనాం మాధుర్యాదిస్వభావతా యథా విద్యే వీవమాత్త నో 

జఇఒవ్యనుభవవిషయత్వం మాభూదనుభవరూపతా తు ఛవ ల్యే వేత్యర్థః. 

టీ. అర్పకాంఠరరాహి ల్యేఒపి = మాధుర్యముకువేన్చెడి మఆియొకచవస్తువు లేక 

పోయినను, నీషాం = ఈవస్తువులకు; చక్కెర మొదలగువాని కనుట. తళ్ళ్వభావతా = 

మాధుర్యాదిస్వభావము; అ స్పిజకలదు, తథా=అప్ర'కారముగా నాత్త్మకు, అనుభావ్యత్వం 

=అనుభవవిషయ మగుట, మాభూత్ = లేకపోవుంాక, బోధాత్తా తు=అనుభవరూపత్వ 

మెతే, న హీయతే = లోపింవదు. ఉండియే తీరు ననుట. 

"తౌ, అనుభవరూప మగు ఆత్మే యందు ననుభవము గలుగంచేనెడి 

యితేరవదార్థము లేకున్నను అనుభవరూః పఫత్వ ముండియే తీరును, అత్మ 
యనుభ్రవచిషేల మెన్న టీకిని గాదు, 

న్లో, క్ల. స్వయంజ్యోతి ర్భవల్యెష వుల “ఒస్తాద్భాస లేఒఖలాత్ , 

తమేవ భాంత మన్వేతి తద్భానా భ్ స్యలే జగత , 16 
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వాస్టీః ఉక్తా ప్రమాణమాహ---స్వయమితి. అత్రాయం పురుషః స్వయంజోో 

తిర్భవతి. ఆస్తాక్సర్వస్తా త్సురతస్సువిభాతి, వా “తమన ఫౌంళ మనుభాతి సర్వం తస్య 

భాసా సర్వమిదం విభాత త్యాది శుకయః ఆత్మనః న్య ప్రకాశక్వం బోధయంతీత్యర్థః. 

టి, వీష=ఈయాత్మ ం. సయం జ్యోతిః = స్వవ్ర, వ,కాశన స్వరూపుండు) భవలి=అగు 

చున్నాండు. అస్తాల్ రశ . అఖలాల్ =నర్భజగత్తుకం టె, సృరక=ముందు, భాసతేజప్ర పకా 

కించుచున్నా (డు. [సర్వం=తక్కినదంతయు), భాంతం=స్వ్యయముగా ప్రకాశించుచున్న, 

త్ర మేవ=ఆయాళశ చస అన్వేతి = అనునరించి (పృకాళించుచున్న ది. తద్భాసా-కత్ =" 

యాత యొక్క, , భాసా = స్ట ప్రకాశరూవముచేత, జగత్ =జగ క్రంశయు, భాస్యలే = 

ప్రకాళింపం జేయంబడు చున్నది. 

తా, ఆత్మ బోధస్వరూపవుండుగాని బోధవిషయుం  జెన్నంటికిని 

గాయం. బోధ, అనుభవము, అపరోకుము, స్వయంవ్రకాళశము అనిన 

నివియన్నియు నొక్క_టియే యగును. ఈయర్థనులకు  శ్రుతులను 
బ్రమాణములనుగా నుదాహారించుచున్నా డు. శ్ర. “అ క్రాయం 

శ్రపషస్స సయం జో ర్టతిర్భవతి” అను శ్ తి యాత ల్స్వవ, న కాశస్వరూపుం 

డని చెప్పుచున్నది. “తమేవ భాంతమునుభాతి సర్వం” అనుశ్రుతి 

యాత్మ చేతనే సర్వము చశాశింపంజేయయలుడుచున్న దనియు, ఆత్మ 

వకాశస్వరూపుం డనియుం ఇెవ్చుచున్నది. 

న్లో . యేనేదం జూనతే సర్వం తం శేనాన్యేన జాన కామ్, 

విజ్ఞాతోరం "కేన విద్యాచ్భక్త కం వేద్య తు. సాధనమ్, 17 

వ్యా. “మ్నేదం సర్వం విజానాతి తం కేన విజానీయాద్విజ్ఞా తారనుగే “జ్జ్వ్ 

విజానీయా” దితి వాక్యమర్థతః పఠతి.._యీ నేదమితి. యేనసాత్నీ వె వైక్యహపేణాక, చేదం 

సర్వం దృశ్యజాతం కాననే పాణిః. తం సాక్షీణమా తానమశ్యేన "కేన సాత్యుభూలేన 

జజేన జానతావవగ చృయుః 1 పుమాంన ఇతి జేష9.అనె న్యైవ వాక్యస్య తాత్ప్సర్యమావా- 

విజ్ఞా తారమితి. దృశ్యజాళన న్య విజ్ఞా తారం శేన దృశ్వభూ తేన విద్యాద్విజానీయాన్న 

శీనావీ జా నాతీత్యర్థః. నను మనసా క్టాస్య తీత్యాశంక్యావ--- క్ష శమితి, సాధనం తు. 

జ్ఞానసాధనం మనసు స్తు'చేజ్యే జ్ఞాకవ్యవిషయే శకం సమర్థం. సతు క్టూతర్యాత్క నిం శన వ 

వాచా న మనసా” ఇత్యాది శు లే స్తస్యావి క్లేయశ్వే కర ర,క్వకర, ఎళ్వే విరోధాళ్ళేతి 
భావః, 
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టీ. యేన=నీయాళ చేత, ఇదం=ఈ, సర్వం = ప్రవంచమునంతటిని జానే = 
జనులు తెరిసికొనుచున్నారో, తం = ఆయాత్మ్యను అన్యేన = జడరూవమై యితరయమెన, 
శీవ = దేనిచేత, జానతాం = ెలిసికొనియెదరు, తెలిసికొనంజాల రనుట. విజ్ఞా తారం= 

దృశ్యమును తెలిసికొనెడి అతను కేన = వదృశ్యరూవము చేత, వివ్యాల్ = తెలిసికొన 

వచ్చును. తెలియుటకు సాధ్యము కా దనుట. సాధనం తు=సాధనమనిననో, వేద్యే = 
జాన విషయమైన (ప్రసంచమునందు, శక్తం = వని వేయును. ఉవయోగించు ననుట. 

శౌ, శ్. “యమేనేసం సర్వం విజానాతి తం కేన విజానీయాత్ ” 
అను శ్రుతియు, LE జ్ఞాతారమరే శేన పిజానీయాన ఆత్మ 'నెటుంగు 
నది మణటీయొకటి లేదనియు, ఆత్మ యే యని 05 నెలుంగునడదియు, 

సాధనము లన్నియు దృశ్యముల వై వ్ర నుప యాగింవంబబడునుగాని దృగూ గూ 

పమం దువయోగింవవనియుం జెప్పుచున్న వి, దృక్క_నినను అనుభవ వ 

నను నొక్క_శు యగును. 

శో స వేత్తి 'వెన్యం తత్సర్వం నాన్వ _స్తస్వ్ర స్తే సీవేదితా, 
విదితానివతాఖా రిం తత్పృృథగ్బోధస్వరూపకమ్. 13 

వ్యా. ఆత నః స్వ ప్రుకాశకత కషమేవ “స వేత్తి వేద్యం న చ తస్యా సి వేశా” 

“అన్య చేవ తద్విదితొ దథో అవిదితాదొ దీతి వాక్య ద్వయమపీ (ప్రమాణం మన్వ్యానస్త 

ద్వాక్యద్వయమర్థశ$ వఠతి, న వే ల్తీతి. స ఆత్తా యద్య ద్వేద్యం థత్తత్సర్వం వేద్యం 

వేత్తి. తస్యాళ్ళనో వేదితా జ్ఞాతొ౭న్ఫ్నో నా స్త, తద్చోధస్వరూపకం ద్ర హావిదితావిది సజ 

తాభ్యాం; విదితం జ్టైాతం జ్జానెన విషయీికృతం అవిదితమజ్ఞా నేనావృతం. తాభ్యాం 

వృథగ్విలత ణం బోస్స న్వరూపత్వా దేవేత్యర్థః. 

టి. స8=ఆయాత్ర వేవ్యం=ఎజుంగందగిన దేదిగలదో, తత్సర్వం = ఆ తెలియం 

దగినదాని నంతయును, వే = € తెలిసికొనుచున్నాండు, తస్య ము ఆయాళత క అన్యః జ 

ఇతరుండైన, వేది తా= తెలిస కొచెడినాండు, నా స్లీజాలేండు, బోధస్వరూపకం = అనుభవ 

స్వరూపమెన, తత్ = ఆవరృబ్రహ్మాము, విదితావిది తాభ్యాం - విదిత= తెలియయుడినదాని 

కం లెను, అవిదితాభ్యాం = తిలియంబడనిదానికం టెను, పృథక్ =వేజైనది. 

తా, శ్ర. “న “స వేత్తి వేద్యం న చ తస్యా స్తీ సి వేళా” అను 
శ్రుతియు, “అన్య దేవ తద్విదితా దథో అవివితాదధి” అను శ్రుతియు 
నాత్మ కంటు వేజగు దృష్ట స్ట "లేం డనియు, జ్ఞ రాజ్ఞాతములకం కె విలతుణ 

మనియు ఆత్త కు సప క్రేశాశత్వమునే దోధిం. దుళున్న వి, -ఈ స్వవ, వ, కాశ 
త్వమునే ఆక కు ననుభవరూవముగం: చెలియవ లెను, 
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అవ. జ్ఞా కౌజ్ఞుతములకం టె వేజైనపదార్థ ముండుట యెట్లు భుటించును? పదార్థ 

మనునది జ్ఞాతము కావలెను. లేదా అజ్ఞాతమ కావలెను, కాని జ్ఞా రొజ్ఞాకములు 

శెండునుం గా దను బెట్టు? అనిన సమాధానము వెప్వుచున్నాండు:--- 

న్లో బోభే స్యనుభవో యస్య న కథంచన జాయే, 

తం కథం బోధయేచ్చాన్త,ం లోష్టం నరసమాకృతిమ్. 19 
వ్యా* నను విదితావిదితాతిరికో బోథో నానుభూయత ఇత్యాశంక్య విదిశవిశేష 

ణస్య వేదననై (వ బోధస్వరూవత్యా శ్తదనుభవేవా విదితస్యావ్యనుభవాభావ ప్రసంగా 

ద్భోగానుభవో2.వళ్య మంగీకర్షవ్య ఇది సోవహాశమాహ._బోఛే౭_ పీతి, యన్యమందస్య 

బోభేఒపి ఘటాదిస్పురణరూపేఒవ్యనుభవః సాకూత్కాారః కథంచన కధమవి న 

జాయతే. తం నరసమాకృతిం నరసమాకారం లోపం లోష్పవజ్జడం మనుష్యం శాస్త్రం 

కథం బోధయేత్ ? న కథమపి బోధయేదిత్యర్థః. 

టీ, యస్యజఎవనిక్కి బో ఛేఒపీ=స్సురణ కలిగినప్పటికిని అనుభవ = అనుభవము, 

కథంచన = నీవిధమునను న జాయ'లే=కలుగదో, తం = అటువంటి, నరసమాక్సతిం = 

మనువ్యునితో సమానమైన యాకారముగల, లోష్టం=మట్ల్రిముద్దను, మట్టిముద్దవ లె బుద్ధి 

'లేసిచాని ననుట, శాస్త్రం = శాస్త్రము; కథం=ఎట్టు, బోధయేల్ ' = బోధింవయగలుగును? 

బోధింపంజాల దనుట. 

తా, జత మన్న ఆతలీయయబడునది గడా ! తెలివి యనునది వ్ర "కా 

ంసక తెలియలయుడునది యనుటయే సంఛభవింవదు. కనుక స ప్రకాశ 

మ బోధ నెబుంగ ననెడి మనుజుయు మనుప్యూ కార మగు మట్టిముద్ద 

యగును గాని మనుజు డనంజెల్లదు. అనంగా ననుభనము అనుభన 

విషయము కాకపోయినను స్వ ప్రకాశము కావచ్చు ననుట, 

అవ. బోధ యనినను అనుభవ మనినను నొక్కబే యంటివి. అడి తెలియ ' 

బడుట లేచే. _ అనుట సీ వన్నమాటకో విరుద్ధము అని సదృష్టాంతముగ. చెవ్వు 
చున్నాడు: 

EX జిహ్వా మేఒస్స్ స్ట్ నపత్యు క్షిర జాయె కేవలం యథా, 
గంగు 

న బుద్ధులే మయా బోథో బోద్దవ్య బ్రతి శాద్భలీ, 90 

వ్యా. బోధో న బుద్ధ్యత ఇత్యుక్తిలేవ వ్యావాలేతి సదృష్రాంతమాహ--- 
“హరతి. మే జివ్వోస్తిన "వేత్యు _క్రిర్భాషణం యథా లజ్ఞోయె కేవలం లజ్ఞాజన నాభైవ 

శవర్కి న బుద్ధిమ త్త ఏక్షాపనాయ; జివ్య్వాయా వినా భఛామణానుపపశ్తే8, వవం మయా 
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బోధో నే బుద ద్ధ్యతే, ఇతః పరం బోద్ధవ్య ఇత్యు క్తిరపి 
బోభేన వినా త ద్వ్యవహారాసిట్ధేరత్య స్థం 

=నాక్కు జిహ్వ = నాలుకు అప్పి వా = ఉన్నదా, నా స్పీవా = లేదా 

(పృ్కకారము, శేీవలం = 

తాద్భశీ లజ్జా హేతు రేవ, 

ఇతి = ఈ పృకారమైన, ఉ_క్టిః = సంభావణము యథా = ఏ = 
ముఖ్యముగా, ల జాయె=సిగ్లుకొ అకు అగుచున్నదో, తథా = (ఆప (ప్రకారము) మయా 
నావేశళ, బోధః = అనుభవము, న బుస్థ్య "లే = తెలియంబడలేదు. బోద్ధవ్యః = = తెలువ 
బడుంగారం ఇతి=ఈవిధమెన సంభామణిమును; తాద్భ శీ = అటువంటి'చేశు-అనగా లజా 
కరయెన దనుట, న్ 

తా, నాకు నాలుక యున్నదా లేదా యని యకుగుట ఎట్లు 
పహోస్య్యాస్పద మగునో, యల్ల్లే యనుభవస్వరూవ మైన బోధ నాచే 
నెబుంగంబడ లేదు గనుకం చెలియునటుల బోధింపు మనుటయు హాస్య 
స్పదమే యగును, 

అవ. బోధ యనంగా స్ఫురణ మని తెలిసినది, అది బ్రవ్యాజ్ఞానమున శేమీ యుప 
యూాగవడును ? అనిన చెప్పుచున్నా(డు:.... 

న్లో యన్నీ౯ యన్నీ న్నన్హ లోకే బోధ స్ప త్తదువేకుకే, 
యద్యోధమా త్రం తద్భ 9 చ్లూశ్యేవం ధీర్చ ?హానిశ్చయః, 21 

వ్యా. భవత్వేవంవిధః స బోధ స్తథాపి ప్రకృతే బ్ర బృవాపరోథే కిమాయాత 
మీ త్యాశంక్యాహ---యస్తీ న్నితి. లోశే జగతి యసీ సిన్యసీ క సుటాదిలక్షణే విషయ్ 
బోధోే జానమ స్తీ స్తీ త త్రదుేో సే క్ష్ హో తస్య తస్య ఘటాదివిషయస్యో పేక 'భ్రే2నాదరణే 

కృతే సతి యద్భోధమ్మాకృం భుటాదౌ సర్వత్రానున్యూతం యల్ స్ఫురణమ ప్పి తచేవ 
Os పే త్యేవంరూపా ఫసృదిర్భ్రవనిశ్చయో దృవావగతిరిక్యర్థః, 

టీ. లోశకే=లేకమునందు, యసి క్ యిస్మిక్ = నీయేప దార్థమునందు, బోధకి= 
బోధ గలుగునో త శ్రల్ = ఆయానుటాదివిషయమును, ఉప్పే పీకల = త్రొసివై చిన, 
యత్ =వీ, బోధమ్మాత్యం = = న్ఫురణము మాత్రము మిగిలియుండునో, తత్ = ఆన్ఫుర 
వంిము, బహేతి = పరబ్రహ్మా మగు నని, ఏవం= ఈవిధయమెన, ధీకజాబుద్ధి, ద్రైవానిక్చయ 8= 

బ్రా మని యెజటుంగుట. 

తా, వయేువ పదార్థమునందు బోధ కలుగునో, యా యాఘటాది 

పదార్థముల విడిచి శెరీవనిమాత్ర, ము గ హించిన, సర్వవదార్థముల 
యందు వ్యావించినయాస్ఫురణమ బ్రహ మని బ్రహ్హనిశ్చయము" గలు 

గుశు వయోజన మని ఫభావము, 
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అవ. ఘటాదిపదార్థములను నుజ్జగించి యా యనుభవరూవమైన బ్రవ్యామును 

తెలిసిక్రొనునెడలం బంచకోళవి చారణ ఎందుకు ? అని శంకించి సమాధానము చెవ్వు 

చున్నాడు: 

నో వంచకోళపరిత్యా గే సాశీబోథావేేవక్క 

స్వస్వరూవం స వవ స్యాత్ శూన్యత్వం తస్య దుర్భటమ్. 22 

వ్యా నను ఖఘటాదివివషయాపేవీయా తదస్థానుభవరూపం 'ృహావగమ్యశే 

చేళ్త ర కోశచంచక వివేకోఒయం నిష్ప్రయోజనస్ఫ్యాది త్యాశంక్య బ్ర, బృవాణః ప ప్రత్య 

ధ్ర పాజ్ఞా'ేన వినా సంసారానివృ'శ్తే స్తథా శ్య్వావబోధోపయాగి త్వా న్న తస్యాపీ 
చైయర్థ గ్ మిక్యావా=.వంచకోశేతి. వంచానాం కోశానానున్నమయా దీనాం పరి 

తాగే బుద్ధ్యా నాత్శ త్వనిళ్న ఏమే క కే త త్కొత్షీరూవస్య బోధస్యావేషణాత ఎ సాక్షీ 

రూపో బోధ ఏవ స్వస్వరూవం బ్రహైస స్యాత్, ననష్జన్నమయాదీ గాం అనుభవ 

సిద్ధానాం త్యాగ కరాన్యపరి శే పస్స్యాది త్యాశం క్యాహ-__.ళూన్యత్వ మితి. తస్య సాక్షీ 

బోధన స కూన్యత్వం దుర్గ ర టం, దుస్సం పాద్యమిత్యర్థః, 

వము ప వంచకోశవ రిత్యా = వంచకోశ == అన్న మయాదిపం భకోశములయొక్క, 

పరిత్యాగే=ఆక కా దని పరిత్యజించినప్పుడు, సాక్షీ బోభావేేషతః-సాకీ బోధ=సాశ్నీ 

స్వరూపమైన బోధయుక్క, అవేేషతః = శేషించుటవలన, స ఏవ=ఆబో ధర్, న్వన్వ 

రూపం = తనస్వరూవము, బ్రవాస్వరూవ మనుట, తస్య = ఏ యాత స్వరూపమునకు, 

శూన్యత్వం = శరాన్యత్వము (లేమి; దుర్ధ టం = బన్నంటికిని భుటింపదు. 

తా. పంచకోశముల నొకొ,_క్క_టిని బరిశీలించి వానిని అనాత్మ 
లని తొనీవై వంగా సామీయైనబోధమాత్ర, ము చేషించును. అవియే 

“తన యహర్థమైన స్వరూపము. అట్టి యార్ త్ర స్వరూపము శూన్య మనుటు 

ఎన్నటికిని సంభవించదు. 

ఆవ మ బాన్యర మెన్నటికిని ఘుటింపకుండుటను స్పప్పపఆజిచుచున్నా(డు:==- 

_స్టీ తావత్స నాయం నామ వివాదానిషయత్యత,, 

Pa సిన్నవి నివాద శ్చత్చ్ర)తివాద్య త్ర కో భవేత్ , ఎపి 

వ్యా దుర ర్వ టశ్వ మేవోవపాదయతి..౪ స్తీ స్తితి. స్వయంశబ్దవాచ్యుం స్వస్వరూపం 

'శాకికానాం వై వె దేకానాం చ మలేతావదసే _స్టెన్ధవ, - కఠఇత్యత ఆవహా_వినాదేలి. స్వస్వ 

రూపస్య విప్ర కు,తివ శ్రిిషయ శ్వాభావాదిత్యర్థః, దివ హతే బాధకమాహ--స్వస్కి న్ని తి “స్వాత్య 

న్యపి విప్ర వివ తిపత్మే సత్యామ ్ రాస్యాం వివ వ్ర తీపకా క? ప్రతివాది స్యాన్న కో౭-పిత్యర్థః. 
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టి. వివాదావిషయత్యత? - వివాద = తగవునకు, అవిషయత్వత8 = విషయము 
కాకపోవుటవలన, స్వయంగామ = స్వస్వరూవము; తావత్ =అన్ని మతములయందును, 

= ఉన్నది. స్వస్మిన్నపి = తనస్వరూవమందును, వివాదశ్చేత్ = వివాదము 
కలిగినయెడల, అ, త్ర=కవిషయమై, కః = ఎవడు, ప్రతివాదీ = ప్రతిఘటించి వాదము 
చేయువాడు, భవేత్ =ఆగును? పృతినుటించి వాదము చేయువాండు లేం డనుట. 

తొ, తా నని వ్యవహరింషబడెశువస్తు వున్నదా "లేదా యను 
అవా 

సందేహ 'మెవ్వరికిని లేదు. ఒకవేళ యున్న నందు వేని యట్లు వతి 
6 nm (WJ 

సుటించి వాదము చేయువాంకు లేం. 

అవ. తాను "లేండనువాండు ప్రతివాదిగా నుండ లేండు అనెద వేల? 

శ్లో స్వాన త్వం తున కనెచిదోచతే విభ్యమం వినా, 
అతవవ శు శతి ర్చాధంట యాతే వాస న వాదిన్వ, 94 

వ్యష్టి నను న్యాస త్త వా బ్యేవ ప్రతివాదీ భవిష్య తీ త్యాశంక్య, తథాఏిధః 

కో2_పి నా స్రీత్యాహా=_సాొ షన శ్ర ఏమితి, భాంతిమే "కాం విపాయాన్య స్యాం దళశాయాం 

స్పస్యాభావః శేనాపి నాంగీ (క్రియక ఇత్యర్థః. కుత ఏవం నికీ యత్త ఇ త్య్యాశం ౪ ఫా 

అత ఇతి, యతః కస్నె చిస్టరోచతే. అతవవ శ్రుతిరపి అస త్తసవాదినో చాధం 

ప్రూలె. 
టీ. వృిభ్భమం వినా=భాఫతి "లేకండ, సాన త్త గం తుజ'తాను "లేం డని తలం 

చుట, కస్తె చిత్ జఎవ్వనికిని, న రో-చ'లే=ఇప్రము "కాదు. అశనీవ = కనుకనే, ఆస త్త § 
వాదిన! = కరాన్య మని వాదించెడు వానికి, . శు శృతిశ్చశు, శు తియున్కు బాధం = బాధను? 

'బ్రూకే=చెప్పుచున్నది. 

తా, చెను ల డని యొన్గండో న్ ఖ్యాంతుండై యనవ లెను గాని 

తన లె లెని యువ్వనికి స రిపు * అట్లు | వేం ట్ క ఇంకి 0) "ఢాకమును శ్రుతి 

చెల్బుచున్నది. 

అవ, ఆ శు తినే ఇవ్వచున్నా డు: 

a er అబన కట నో, అసవ్న్చ/ై కా చేద్వెన గా ముర భె ISD) 3 

| వే కరన సంస త వంచుంపేయతాకు, అతోఒస్య మా భూ ఎస్వన్యన్వం స్వస్నత్త్వ్వం త్వభ్యువేయళ మ్ 

వ్యా. శేయం శ తిరి తన్బి6 అం కరిడకు ఎ “అనద్భ డే మం త్యారభ్య “ఆన 

న్నేవే శ్యాదికాంతాం శ శు తెమర్థతః వఠతి---జనదిఫి. యది దహన నదితి జూనీయా 
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కరి స్వయమేవ బ్రవ్హాణోచస త్త రక్షాన్యసద్భ వేక్స స్స్యైవ బ్రృవారూవత్వాదిత్య్వ త్ 

ఫలిశమావహా....అత ఇతి, 

టీ బవా= బ్రవ్హాము అసదితి = "లేదని, వేదశేల్ = తెలిసికొణెశేని, నవ్షలనూ 

మేవ = తానే తసల్ = శూన్యము, భవేత్ = కావలసీవచ్చును, లేకపోన్ర ననం టు, 

ఆక? = ఈహేళువువలను అస్య= కఈబో ధస్వరూపుండగు ఆత్మకు; వేద్యత్వం = జాన 

విషయము, మాభూల్ =లేకపోవుాక, స్వస త్త ఏం తు = తనయునికి, అభ్యుపేయ ఆం 

తా, శు, “అసవ్చ హేతి చే ద్వేద” అనునది మొదలు “అస 
ల ఒం ఆశ 

న్నేవ స భవతి” అనువణకు శ్రుతి యేమి చెవ్బినది ? ఎవర్షి ఆ న) 

బ్ర హను లేదని తలంయనో, వాండే లేనివాం డగు నని చుప్ఫీ శ 

గావున ఆక్క యొకదానిచెత కతెలియయడునది కాకపోవచ్చును 7గాది 
ఆత్మ కెల్ఫియై యున్న దనుట యొప్పుకొనక తప్పదు, 

అవ, ఏచేని విశిషరూవము నంగీకరింతు వేని ఆరూవమువేత తెలియంబడె నని 
యెంగీకరించి నట్లగును. తెలియంబడునది కాదందువా యది శూన్య'మైనది కాచలసి 
వచ్చును అనెడి యాక్నేషమునకు సమాధానము వెవ్వుచున్నాండు:..- 

క్ల, కీదృ క్షర్టీతి చే త్పృచ్చే కీదృక్తా నాస్తి తత్ర హీ 
యదనిదృగ తాదృక్చ తత్స రూపం వినిశ్చిను, 20 

. అల ఇదానీమాత్మ నః స్వప్రకాశత్వం వ క్రుకామ స్తస్య వేద్య త్వాభావే గ్ 

పమతి పశ పవయతి.__ , అరే “ఆ * ఎవ ప్రశ్నముక్రాషయతి.._.శీద్భగతి అయమళిప్తాయః, ఆత్మన ఈద్భృ-చ "వై 
దివా కేనచిద్రూపేణ వైళిష్యాంగీకాశే తేనైవ రూపేణ వేద్యుత్వం స్యాత్, తదనొట న 
కానే శరాన్యత్వమితి, సత్య మోద్భక్వ్యాద్యంగీ కారే తథైవ వేద్యత్వం. కతు నాం నో 
డ్రియక ఇక్యావాఈద్భగితి, ఉపలక్షణ మేశశ్తాద్భృ క్ష షస్వానీ. ఉభయాభావ "మే 
వావా.....యదనీదృగిలి, 

టీ. కర్టి=అట్టులై శే, కీద్భక్ ఇతి=ఆయాత్యస్వరూవ మెట్టి దని వృవ్ళేశ్చేత్ = క్ు జ అగ 
న 

అడిగితి పేని, క్మక్ర=ఆయాక్త స్వరూవమునందు, ఈదృ్భక్తా = ఇట్రిదనుట్క నా స్టీహొ=టో ఇక్ "లేదు, అనీదృక్ = ఇటువంటి దని చెప్పుటకు 
పంటి దని చెప్పుటకు సాధ్యము కానిదియు, 
పము; కత్స ఫరూవం=ఆనాతక్త స్వరూప 

సాధ్యముకానిదియు, అతొౌద్భక్చ = ఈం 
యత్ = వీది గలదో, (తత్ )=ఆస్వ దాపు ౪ 

మన్చి వినిళ్చినుజనిళ్ల ఎయించుకొనుము, 
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తా, ఆయాత్మ యెటువంటి దని యడిెగెదపవేని వినుము, అట్టిది 

యట్టిడి యని చెప్పుటకు సాధ్యము గాని దెదో యట్టిస్యరావము అత్మ 
యస్ తెలియ నగును. 

అవ, మీమాట కర్ణము మాకు తెలియలేదు. విస్పష్ప్టముగా చెవ్వు మందువా? 
| 

ఆది వచింప నలవి గా దని చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో, అవొణాం విషయ (స్తీ షదృ కృరోతస్తాదృగుచ్వతే, 
విషయీా నాతవిషయ స్ప NEN ఏన్నాస్వ వరోత తా, 97 

వ్యా. న ప్రతిజ్ఞునమాత్రే ణార్ధసీ ద్ధి రిత్యాశంక్య, ఈద్భ కాద్భ క్త ప్షశబ్దయో 

రర మఖిదభాన స్తదవాచ్యత్వ ముదేపొదయతి.అత్షణామితి. పృత్యత నైవ ఘటా 

జీీదృక్ళబ్దవాచ్యత్వం దృప్పం, వరోతసే సవ ధర్హాదేస్తాదృక్ళబ్దవాచ్యశ్వం. ద్ర దృహ్తురాత 

నస్తు ఇంద్రియ జన్య జ్ఞూనవిషయ త్వాభావా న్నే ద్భక్త షం. స్వేనైవ బరోకశ్యా 

భాబాన్న తొద్భ శ్హ్వమత్యర్థం. 

టీ. అకౌణాం = ఇంది, దియములక్కు విషయ$ = కనంబడెడి ఘుటాదికము, ఈ 

దృక్ = ఇటి దని చెప్పబడును. పరో తు కఇం ది యముల కగవడని వుణ్యాదికము, 

శాద్భక్. = అట్రిదన్సి ఉచ్య'€ = చెప్పణుడుచున్నది. విషయా తు=అత్మ యనినచో, 
ఆతవిషయః = ఇంద్రియములకు సోచరింవెడిది, న ౬ కాదు. అన్య = ఈయాక్ర, 

స్వత్వాత్ =తానై యుండుటవలన, పరోతుతొ = వరోతత్వ మును; అనలగా నగవడ 

కుండుట. యనుట. న = "లేదు, 

తా, ఇంద్రియములకు బి ద్రిక్యతు మగు సుటాదిప దార్థము ఇట్టిది 

యని చెప్పలుకుచున్నది. బండి పొయనులకుం బ బ్రత్యతేము గని పుణ్యా 

ధికము అట్టిది యని చన్ఫబసం చున్నది. దృష్ట యగు ఆత్మ చతు 
రాదీం ది, ది యములకుం బ్రన్వతుముకాని వాం 'కస్టజేశ ఇజ్టవాం డని 

చెప్పయిడండు. సనకుం బర్ “తత్వము "వేమిచే అగి గవాం డనియుం జెచ్చం 

బడండు. కనుక నిఃఏహాిి యస పశబ్దముల చే మై “ఎప్పనలవి గానిది ఆత్మ 
యై "యు 

యని తెలియవ లెను, 

అవ. ఆయితే శూన్యము 'కెనోఖుకు అనువానికి పరిహారము చెవ్వు 
చున్నాండు:--- 

న్లో, అవెద్యోఒప్యవలో [ఒకు స్వప్రశాశో భవ సయం, 

సత్యం జానమనంతం చర! నహ బహాలతణమ్. 
వొ Dd J 

Lo 
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వ్యా. త్తి శూన సమితి ద్వితీయం పక్షం ఫలదర్శన వ్యా జేన వరిహరతి.....అ వేద్య 

ఇతి, ఇంది ద్రియజన్యజ్ఞానవిషయ త్వాభా వేఒప్యవర్ త త్వాళ్స ప్రకాశ ఇత్యర్థః. అత్రా 

యం ప్రయోగః& ఆత్తా స్వప్రకాళః సంవిక్కర్యతా మంత నేణావరోత త్వాత్సం 

చేదనవపతి, నచ వశేషణానిద్ధో హేతుః, ఆత్మనః సంవిత్క-ర ర క్వే కర్త కర్త భావ 

విరోధ ప్రసంగాల్ , న్యస్వరూాపే పేలి కర్తృత్వం విశిషరూ 1 పే కర ర క్వమిక్యవిరో 

ఇతి శ గమన క్రియాయామపి ఏకనై్యైవ స్వన్వరూ'పే పేణ కర్తృత్వం విశిషయూపే 

కర ర్యత్వ మిత్యతి ప్ర వ,సంగాల్ , న చ సాధనవికలో దృషాంతః. శం వేదనన్య నంవేద 

నాంతరాే పకూయా మనవస్థానాదితి కర్కమ లే భుటోనుటజ్ఞాచేన భాసలే ఫఘటక్ఞాన 
మను వ్యవసాయనేతి సంచేదనవక్స ప్ర ప,కాకే దృహాంత$ సాధనవికల ఇతి చేన్నః 

శ్ఞానస్య జ్ఞా జానాంశ రేణ భాసమానత్వాభావాత్ సాధనవికలః, నన్వాత నక స్వ ప్ర కాళ 

న సిద్ధ ల్వేఒవి టి ద్రవ్వలక్షణాభావాల్ న 1. తల్హతుణం త్ర 

యోజయలతి. స సక్యమితే. “సత్యం జ్ఞైనమనంతం పపాత కు శు త్యా యద్బిహణో 

లక్షణము క్షం కదాత్ర ని విద్యతే ఇత్యర్థః. 

టీ, ఆయం = ఈయాత్మ / అవేద్యో౭ఒపి జు ఇందియముల చేత ఫఘుటాదులవ లె 

'తెలియంబడని-జె నను అవరోత్షః = తనస్వరూవమే కనుక నిత్యాపరోత మైనది, అతః= 

కనుక, స్వవప్రకాళః = స్వయముగా (ప్ర కాళించునది. ఛవతి = అగుచున్నది. చ హా 

లతణం- బ్రవ్య=వరమాక్ర యొక్క లత్షణం = స్వరూపలత ణము, సత్యం = సత్యమును, 

క్రానంజ=చి ద్రూవమును, ఇవా=దీనియందు, ఆత్త యం దనుట, అస్సి = కలదు. 

తొ ఈ వ్ర త్య గాత్మ ఇం ది యజన్యజ్ఞానము వేతం "'దెలియం 

బడెడువాండు గాకపోయినను సాతాత్సతర్ణకుముగ “అహాంి (నేను 

అని స్ఫురించుచుంశుటచేత, స్వవుకాశుం డగును. “సత్యం జ్ఞా జానమనం 
తం ట్ర హా హా అనెడి శ్ తిచేత ట్ర మాము స్మద్రూవ మనియు 'చిద్రూస 

మనియు అనంత వసయు, బ్రహ హూస్వరూవలతు,ణను చెవ్చంబడెను, ఆ 

(బహలతుణములు ప ప్రత్యగాల్. యందును గలవు, కనుక సీయాత్త్మ కు 
బి బ్రహత్వను స్వతఃసిద్ధము. 

అవ అఆత్యకు సత్యత్వముళు జెప్పుటకు నత్యళ్వలతుణముం జెప్వుచున్నాండు:.- 

న్ . సత్యత్వం చాధరాహిత్యుం జగద్భాధెక సాకీ ణః, 

బాధః కింసాకీకో బ్రూహి న త్వసాతిక ఇహ్యతే, 29 
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వ్యా. ఆక్టనః సత్యతోవపాదనాయ తావ తృళ్యత్వస్య లక్ ణమావా----సత్యత్వ 

మితి. బాధశూన్యత్వం సత్యత్వం. సత్యమబాధ్యం బాధ్య మిళ్యేతి తద్వివేక ఇతి 

ఫూర్వాచార్యైరు క్తళ్వాత్ + అస్తు (ప్రశ తే కిమాయాతమిత్యత ఆహా_బగది లి. జగ 

త్య స్థూలసూక్ష్మశరీరాదిలతణన్య యో చాధ$ సుక్తిమార్భాసమాధథిషము ఆవిద్యమా 

నతా, తత్సాతీ ల్వేనైవ వ _రమానస్యాత్థ నో బాధ? కింసాత్నీకః. కస్సాతీ అస్య బా ధస్య, 

అసౌ కింసాతీకక. న కో౭పి సాత్నీ విద్యత ఇత్యర్థః, అసాక్షీకో౭.స్యాత్ర బాధక కింన 

స్యాదిత్యాశంశ్యాహ---న త్వితి సాక్షీరహితో బానో నాఘ్యువగంతవ్యో ఒన్యథాజతి 

నంగాదితి భావః. 

టి. బాధరాహిత్యం = చాధయొక్క_ లేకపోవుట, సత్యత్వం = సత్యత్వము 

(అగును, బాధ యనయా లేమి యనుట, జగద్బా థైకసాక్షిణం-జగత్ =జగత్తు యొక్క 

బాధ = లేమికి నీక = ముఖ్య మైన, సాతీణక = ఎణింగాడియాత (యొక్క, బాధ! = 

లేమి, అభావమనుట, కింసాక్షిక = ఎవడు సాక్షీగాం గలిగియున్న ది? బ్రూస్ = 

చెవ్వుము. ఆత్ర యొక్క_యభాొవము చెణీంగినసాక్నీ లేం డనుట. అసాక్షీకస్తు=సావీ, లేని 

యభావమ్చు, సేవ్య లే=ఒవ్వకొనంబడదు. 

లా, సత్వత్వ మనిన బాధ నే కుంట 'వాధ యనంగా లేమి 

యగును. బాధింపయబతనిది స స్య నునిియు బాధింవంబజెడ్పి మిథ్య 

యనియు బూర (బా రి [స ట్ చ్ప్య ముంసిరి, స్టూలనూత్ష్యశం నదిరూంప 

మగు జగత్తుయుక్క_ లే తేమని సున గ పి మునురొ ౫ ay సలంస6 జూచుచు 

న్నాము, ఆచేమిని యొతటింగిన.ంం౦ం డొ క్క గింండవలయునుగ దా, 

సాకీ నేనిదాని 'సెవ్వోసును అంనీకరింప ౨. అట్టిసాథ్ యె యాత్ర 

యనంబతును. “కాది అసాతకమైనవా$ని నే నే నంగికరింతు నం'5వేని 

అది అతి పృసంగ మగు నని భావము, 

ప్రస 

అవ. ఈసంగతి దృష్టైంతముల చేశ స్సస్థ్రః సజచుచున్న్నాండు:-- 

న్ అప పతే RY మూ ల నహ 5 రం స వల పయన. శ 

శశ్వేసం Cn] థి లేష్యం లే REN వల యు గ జ్ర piri . 3 

న్యా. ఉక్తమర్థం దృసూం "లేన స్పప్మయుని... అవనీ 'అేష్వితి. మూ ్తేషు గృహాది 

గాలేవు ఘటాదిష్వుపనీ ౪ ఉహ గని భో సస గి లేషు స్సు యుఫోవనేతుముశళ సం నభ 

ఏవ శివ్య లే. ఏవం స్వవ నట్ "క్రీష ముగు మేను 'జీహేంది (ద్రియాదిము ము నిరాకర్తుం 

శశ్యేషు చాధితే తేషు నేతి తీత శ్రుత న సిరి రక ( షం నతు ఆరో ఢీ ఆవసాానే నరషనిరా 

కరణసా &ీక్వేన యో బోగో2. పశిష్యలే స నీవ ఇ"ధరసి-త అస క్యర్థః, 
చేదాంశ. 15 
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టీ. మూ శ్టేషు = ఇంది దియగో-చరములె నట్టి గృహాదులయం దుండెడి ఘటాది 

పదార్థములు, అవనీ'తేవు స్సు = ఇంటిలో పలనుండి యవల  బొజువేయంబడు 

చుండగా, (యత్) వియత్ = వీయాకాశము, శిష్యే = కదలింప శక్యము గాని 
దగుచు నిలిచి యుండెనో (తథా = అవిధముగ చే, శశ్వేమం = శక్యములై నవి 'బాధి 

లేవ సత్ఫు వ ఆత్యకా దని నిరాకరించవంబడుచుండంగా, అంతే = చివరకు యల్ = 

వీబోధస్వరూపము, శిమ్య'లే = సాక్నీయై నిలవంబడుచున్నదో, తబేవ = ఆబోధస్వరూ 
పమే, తల్ = ఆయాత్మ యగును. 

కా. అంటిలో నున్న ఘటాదివస్తువుల నవల నుంచిన నుంచ 

వచ్చును. అచటి యాకాశమును గదలింవ నెట్లు కక్య్యము కాదో యటు 

లనే చేపే ౦ద్రియాదుల శాస్త్రముచే నిది గా దిది కా దని త్ర్రొనీ 

వేయగా సేద 1 చివరకు శేషించి ప తొలంగింప సాధ్యము గా కుంనానో, 

అనయా ని రాకరింహబడిన వాని నెబుంగునో యట్టిచోధయె యాత్మ యగు 

నని యెటుంగ నగును, 

అవ, కనువడుదాని నంతను నిషేధించిన నేమియు మిగులదు, శేషించినది 

యాత్మ యను టె ట్లనినం జెవ్వచున్నాండు:.- 

శ్లో, సర్వబాధే న కించిచ్చేద్యన్నక్టికించి _తృదేవ తత్, 
భాషా ఏవాత్ర భిద్యంతే నిర్భాభం తావ దసస్తి హి, 81 
వ్యా. నను ప్రతీయమానస్యసర్వస్యాపిని షే భేకించిన్నా వళివ్య తే. అశ౭కథం శిష్య 

కేయ కృదేవతదిత్యవశిప్పస్యాత, త్వముచ్యతఇతి శంకే. సర్వ బాధఇతి.నకించిదవళిష్యత 

ఇతి వపదతామపి తథా పృయోగ సిద్ధయే నర్వాభావవిషయం జ్ఞానమవళ్య్ళ్య మభ్యు పేత 

వ్యం. అత స్తబేవాస స్త దఫిమతాత తృస్వరూవమిత్యఫ్, ప్రా, సాయేణ _పరివారతి..య'న్నే తి. 

న కించిదితిశశ్లేన యర్కైతన్యమచ్య తే, తజేవ కళ్ళ స్తాక్యక్టు నను న కించిదిత్య 

భావవాచశేన న కించిచ గృ ట్రేన కథం వై తన్యముచ్య శే ఇత్యాశంక్య బాధసాక్షీజోఒవశళ్య 

మభ్యు పేయ క్యాదభిిధాయక శ బే షేషవ విప్రతివత్తిర్నాఖిఖేయ ఇతి వరివారతి..._ 

భాపా ఇతి అక్ర 'చాధసాక్షిణి (బత్యీగాత్మని భొఫహో నీవ న కించిత్సాతీ త్యాది.' 

శబ్ద వవ భిద్యవతే. నిర్చాధం బాధరహితం. సాత్సీచె చైతన్యం తు విద్యత వఏవేక్యర్థః, 

టీ స సర్వబాభధే సతి = సర్వక్ర, క,వంచమునకు మిథ్యాత్వము గలుగు చుండలా 

కించిల్ = కొంచెమును, న వేల్ = లేదంటివేని, న కించిత్ = వీమియు లే్వనెడిది, 

యల్ = వది గలదో, తచేవ = అటిఖాన మే, తథ్ =ఆయాత యగును, అత =తశవిష 
ల్రుల్ణా శ గ 
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యమునందు, భౌహె ఏవ=మాటలే, భిద్యం తే = చేటువడుచున్నవి. నిర్బాధంతావల్ = 
చాధింపం బడిని టీచై తన్యము, అ స్టిహి = ఉన్నదిగదా |! 

: “దృశ్యము నంతయు నిది గాడిది గాదని త్వొనివై నై చినచో, 

చేమియు. మిగులదు, వది చివరకు మిగులు చున్నదో తనయ యాత్మ 
యనుట కుదురదు.” చివర కేమియు మిగుల గలే దనికి తెలిసికొనెడే 
జ్ఞానమే బ్రహ మగును. ఒక్కొ-కదాని నాత్మ గా వని లోనై చిన, 
కట్టకడవ ట సరాగభావమును గ -రెతీంగాడిజ్ఞాన మే యాత్మ, 

అవ, ఈయర్థమునకు శృతి పృమాణమును జావుచున్నా డు 

న్ అత ఏన శు (శ తి ర్చాధ్యం బాధిత శేషయత్యదః, 

స వప నేతి ర శేళర్యిక త్యశద్య్యావృ శ్రి తెరూసస్య, 2 

వ్యా. ఉాక్తమర్ధం , శు (శృుత్యాయాథం కరోలి.__అతవ'వేతి. యతః సాక్షిచె వై శన్య 

మబాధ్యమతవీవ “స ఏష నేతి నేత్యా” శ్రేతి శుతిరతద్వాావృ త్తి తిరూపతోఒనాత్త 
వదార్థనిరాకరణ ద్వా రేణ చాధ్యం నిరాకరణ రోగ్యం సర్వమనాత్ర కవస్తుజాళం చాధి 

త్వానిరాకృశ్య అతో నిరాక ర్రుమళక్యం వశ సక్ స్వరూవం శేషయత్యవశేషయతి. 

టీ, అత వీవ = ఇందువల్లనే, శ్రునిక = శ్ఫుతిి బాధ్యం = బాధింప దగిన 
దానిని, చాధిత్వా=నిషేధించి, స వప=ఆయి, ఆక్రా=అశ , నేతి నతి=ఇది కా దిది 

కా దని, అతదా్యావృ ర్తి లిరూవత$ = అనాత పదార్థముల నిరాకరించుట'చేశ, అద$కి = 
rp 

శః (ప్రత్యక్స సరూవ వముకు శేషయతి = మిగ? బుచున్న ది. 

తా, “స వమషనేతి నేతా తాళ ఈయాగ, అది కా దది కాదనెడి 
శ్రుతి అనాత్త పదార్థమును నిరాకరించి, ని రొకగింవ ఛకము గాని 

వ్రత్య గాత స్షరూపము నాత్ర గా మిగుల్పు చున్న ది, 

అవ, వది బాధింవ శక్యము? ఏది బొధించ నళ సాము అనిన జెప్ప చున్నాడు: 

న్లో ప్రదం చావం న్స ము దారిన శ RET కం కోక లేఒఖిలం, 
meet Cras 

అశక్కో హారినిగంరూ స్యా” స్ప న aN my గ కక 88 
జు 

వ్యా. చ్చత్రి చేత్రీతి. Us REMC మోళ్యుం నాథ అతా | 'బొథితుమశక్ళం అవశేష, 

యతీత్యు క్షం. తత్ర కనకం బాధితుం శక్యం వద్భశమశళ్యమి: గె నిపయాయాం తదుభయం 

విభజ్య దర్శయాతి. ఇవం నుంసమిని, ఇదమి'ల్యప) దృశ్య స్వ నానుభఖూయమా నం 

రూవం స్వరూవం యసృ 'చేతాచే న్గదిపం నవం తుశబ్లోఒవ ధారణే యిద్యావదితి 

వ్ర $ ఏ ఫదద్వ్యయం సర్వదృశోప నం (గన హార్థం, బం చ నొ యజ ట్ల సకం ఇదమలిలం తమ తుం 
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శక్యత వీవేత్యర్థసృంపద్య లే. అనిదంరూవ! ప్రత్య శే శేదంతయావగంతుం అయోగట్రకి 

సాజ్షీ అశక్య న్యక్తు క్తుమిత్యర్థకి. కత్రి నిపాలేన వ్రసిద్ధిద్యోతశేన త్వ క్తస్స ప్రయావు లేన 

త్యాగాయోగ్యతాం నూచయతి. ఫరిశమావాఆఫే తి యో బాధరహితు సా మీ ఈ 

వవాతా నాహం కారాదిర్ల ర్శ్య ఇత్యర్థః. 

న్ ఇదం రూపం తు = ఇది యనుస్వ రూపము గలది యల్ =వీది, యావత్ జు 

ఎేంతవజుకుం గలదో, ఆకాలం = సమస్తమైన, తల్ = అది, త్య కం = = నిరాకరించుటు కు? 

శక్య టే = వీలనము. అనిదంరూపః = ఇది యని చూపనలవి గానట్రియు, బొ ధవర్ణిత 8 

బాధరహితమెను స ఆత్తా = అసాకీవై కన్య్భము, ఆశక్యో హి = నిరాకరింప నశక్ష్ణయుం 

గదా, 

శా, ఇది యది యని యొంతవజకు నొర్గేశింఏ నలవి యగునో, 

ఆంకేవజకు సాధిం వీలగును. 9 ట్లన్నింటిని నిపే.ధిం౫ చెదస్తగో స వ్ర 

గాత్త యే తా నగుటంజేస్తీ దానిని బది యని చెప్పుటకు వీలు యం 

అందేచే నట్టి నట నిరాకరింపయబడశక మిగిలి యాత్మ యనంయటమను, 

అవ, ఫలితమును జెహ్పుచున్నా (డు: 

నో, నిం బ్రహాణి సత్యత్వం జ్ఞానత్వం తు ప్రలేరితం, 
య 
స్వయమేహానుభూతినా దిత్యాదివచనై : ౩ స్ఫుటమె, ‘7h 

స భవత్వాక నో౭బాధ్యక్వం. ప్రకృకే కిమాయాత మిత్యత ఆహ... సి 
iy 

మితి. బ్రవణి బ్ర బహాలశ కే యత్సత్యశ్వమభిహితం తదాత్సని సిద్ధ సిచం, భవతు సత్వ చవ ౧4 

జ్ఞానత్వం కథమళ్యాకాంమోయాు కఠ్పూర్య మేవోపపాదితమిశ్యావ..._ల్ఞాన EIN 

వతి. “స్వయమే వానుభూతి త్వాద్విద్య తే నానుభావ్య తా” *ల త్యాదిఖిర్వ చై న దాను 

. శూపక్షం పూర్వమేవ సమ్యగభిహితమిత్యర్థః. జ 

టీ, బ్రువాణి = బ్రవామందు, సత్యత్వం = అబాధితత్వము, బాధింపంబడక 
పోపుట, సిద్ధం = ఫలించినది, జ్ఞాన త్వంజజ్ఞాన 'స్వరూపమయి లే, స్వయ మేవ=స్వయుదము ఠా 
నానే అనభూలిశ్వాళ్ = అనుభ్గవించెడి వాడగుటవలన ; ఇత్యాదివచనై 8 = ఈం 
అగువాక్యములచే, స్ఫుటం=స్పషముగ్యా పురా=వెనుక్క ఈరితం = ఇెవ్పంబజెను. 

తా, బ్ర హ మవాధికత్వస్వరూవ మనుటచే స సహస్యత్నము సాొధింకాం 
బడినది, జ్ఞానక్నౌము l18-వ శ్లోకమునందు స్పష్టము గాం పవ్చయటజెను, 
అందుచే బ్రవము సత్యజ్ఞానస్వరూపము., 

అవ. గ్య క్లాన మనంకం బవ యకుశ్రుతిలోని మూండవదగు ననంత కర్ణ 
మును నిరూసించుచున్నాండు; లా ఓ 
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శో న వ్యాపిత్యాద్దేశతోఒంతో నిత్భతాషన్నాపి కాలత్క 
౧0౧ త్రో od © a 

న వసుత్రొొ౭కి "తా నంత ప తిధా, ర్ వస్తు వీ సార్వాళ్ళా ప్రదానంత్యేం బ్రహ్మణి తథా 8 

వ్యా. నను సత్యత్వ జ్ఞానత్వయో రాత ని సిద్ధ ల్వే2.ప్యానంత్యం న ఘట'ే. 
(బృవ్హాక్యాపి తస్యా సిద్ధరిత్యాశంక్య ద్రవాణి తావ త్త తాధయలతి..న వ్యాపీత్వాదితి. 

₹ోనిత్య్యం విభుం సర్వగతం సూతం, ఆకాళవళ్చర్వగతశ్చ నిత్యం నితో నిత్యానాం 

వేఠన శ్చేతనానాం. ఇదం సర్వం యదయమౌాత్తా సర్వం హ్యాకక్ళగివా ద్ర స్టా వేదం 

శర్వ” మిత్యాది శు, తిష వ్యాపీశ్వనిళ్యత్వసర్వాత త్వ (పృ తిపాదహెద్య్స్పుణ స్తీ 
_ qt భకక ౫ నని 0 య విధమప్యానంత్యం 'దేశకాలవస్తుక్సుతపరి చ్భేదరాహిత్యమభ్యు పేఠవ్యమిత్యర్థః. 

టీ. వ్యానీత్వాల్ = అంతట వ్యాపించిన దగుటచే చేశత$ః = చేశమువలన, 
అంతః = వరిచ్చేదమ), న = లేదు. నిళ్యత్వాల్ = నిత్య మగుటవలన, కాలత? = 

కాలమువలనను, న = అంతము లేదు. సార్వాత్యాల్ = శు తులయందుం జేప్పంబడిన 

యట్లు బృవూము సర్వవ స్తుస్వహయాప మగుటవలన, వన్తుతోడ. = వనువులను బటియు, Mm Jag అవి వావి ఉం 

న = నాశము లేదు. ద్రవ్యాణి = (బ్రహ్మామందు క్కు (లిగా 'ధఛాజమూండు. విధములుగా ఆనం 

త్యం = అనంత స్వభావ మున్నది. 

¢ ల య 7 న 9 మ న = గ స్తో ఈ 1], నిత్యం విభుం సర్వగ ౦" అనె శ్రుతి చత దేశకృ్ళత రి 

చ్చేడము లేదు. 2 నిత్యం నిళ్యానా నునెడి శుతిచే 'కాలపరిచ్చే 

దములేదు. ఏ, % సరగ్గం “బ్యాతవ్చ్రప్య హా య జెడి ట్ర్, తిచే వ స్తుకృతవరి 
వ! 

చృేదమును "లేదు, ఇట్లు మూయనఫము అగునాశమును బ్రహమందు 
లేనందున అనంతత్వుము సెస్థంచుచున్నది. 

అవ. యు _క్టివలనను అనంత్యమును చెప్పుచున్నాడు: 

నో పాలన వసూనాం కే కల్పతత్యాచ్చ మాయయా, ల్ బ్రాల 
జీవా త్ ( వ 04 36 దిక్పత్ 2 సంతో స్తే దః ప్థోనంత్యం స్ఫుటం తతః. 86 

వ్యా. న కేవలం శు లిక. కింతు స యన కతోేజ పీత్యావా. __ చేశకాశేతి. వరి 

చద హతూనాం దేశ కా*రాన్యవస్తూ'నాం మాయయా కల్పిత త్వాచ్చ గంధర్వ 

నగ రాదిళ్ళిర్ణ నన స్యేవ న డేశాదిఫిః “స పారమార్థిక; పరిక్ళ్రేదో (బ్ర బృవ్వాణి నంభవతి 

యత స్తతో (బృహణ్యానంత్యం తొవద్వ్య్య మేవ. కచేతకృత్యమతా బావ. 
Uh 

ద్రవ్య త్లెవ్యాత్ర హ్యావం న దిక్స్యమితొ ఫం నళ వ్ర్రమా త్లేవ నృసింవో దేవో బా 

భవతి. ఆయమాతా బ్ర హీత్యాదిఖి [శు శ్రుుతిఖిరాళ నో ద్రిహాఖేద ప్ర తిపొడనా శ్రా 
ప్యానంత్యం సెద్ధమితి తాత్పర్యము 
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టీ. మాయయా=మాయవేత, 'బేశకాలాన్యవస్తూనాంజబేశము, కాలము, ఇతర 

పస్తువులును; కల్పిత తాషల్ = కల్చింపంబడుటవలన, 'దేశాదిక్సతః = జేశము మొద 

లగువానిచే కలిగిన, ఆంతః = నాశము న = లేదు. తతః = అందువలన, బ్రహ్మానం 

త్యం = బ్రహ కనంతత్వము, స్ఫుటం = విశదము. 

తా, గారడివాయు తనవిద్య చేత కెల్పీంచిన గంధర్యనగరము 

'మొదలగువానివేత ఆకాశమున కెట్లు యథార్థమైన పరిచ్భేదను లేదో, 

అటులే, చేశ కాలవ స్తుకృతపరిచ్భేవను. బ్ర భహమునకు లేదు. అందున 

బహమున కనంతతగ్గము యు క్షినిబటియు స్ఫుట మగుచున్న ది. 
WJ ం ౩ © 

అవ. జడ మగు జగత్తు బ్రవ్యామందు కల్పితమైనను బ్ర హామునకు పరిచే దము 

లేక పోవచ్చును. జీచేశ పరులు వేతనులుగదాొ. వానలేల 

గలిగింపం జాల రనినం జెప్పు చున్నా డు: 

SS క్ష / అద్య అగ Sr న్ న్ సత్యం జన మనంతం యద్బహ్హా తద్వస్తు తస్య తత్ర, 

-ఈశ్య్వరత్యం చ జవతషముపాధిద్భ యకల్సి తమ్, న్? 

వ్యా. నను జడస్య జగతో ద్రవాణ్యారోకిత త్వేన ద్రహ్మణక వరి వ్ళేదకత్యా 

భా'వేజపీ చేతన యార్డీ వేశ్వరయో స్త స్తదసంఛవా త్తతృ్భృత వరిశ్చేదకత్తే్య నానంత్యం 

బ్రవణో న సంగచ్భత ఇ త్యాళంక్య తయారజ్యా-పొధిక రూవ్వేన 'పాూరమారి ి కత్వా 

ఛావాన్న తయోరపి వాస్తవపరి చేదే హీళుక్వమిత్యభిస్రాయేణావా...సశ్యమితీ. య 

తృ త్యాదిరూవం బ్రా తద్వస్తు తదేవ పారమాక్థికం. తస్య బ, బృవూణో యిల్లోక ప్ర సిద్ధ 

మాశ్వరత్వం జీవతఠ్వం చ కద్వ త్యమాణో పాథిద్వయేన కల్పితం, అతః కత్తాచే 

జడవ జీ వేశ్వరయోరపి తక్పరిచ్నే దక త్వాభావ ఇతి భావః, 

టి, సత్యం = సత్యస్టరూవ-మైెనటియు, జ్ఞానం = జానస్వరూపమెనటియు, 
' అనంతం = అనంశస్వరూపమెనట్రియు, యల్ బ్రహ్మ=వీబ, బవాముగలదో, తల్ =ఆ వర 

(బృవాము; వస్తు = పారమార్థిక మగును, తస్య = ఆ బ్రహ్మమునకు, ఈశ్వరత్వం z= 

బ్రహమునకు పరిచే గ్ఫ్దము 

కోశ్వరభావమును, జీవశ్వం చ్ = జీవత్వమును, ఊపాధిద్వయకల్పితం = కం డుపా 

ధులచేకం “వినెను 

తా, సక్యజ్ఞానానంత రరావలతుణము గల వవర చ, హుము గలదో 

అ బ్రహ హమే పారమార్థిక మగును, -ఈళశ్వరజీవత్య్వములు రెండును 

చెం డుపాధులచేత ఆహర ఖు బ్రహామునశే కల్పీంవంబడినవి, అట్లు జీవేళ నరు 

లిద్దరును బ్ర మావుందుం Yr “ల్పింపబడుట'చేక , జడరూప మగు జగత్తు 



పంచకోక వివేక ప్ర కరణము రివ] 

వలెనే ఆజీవేళశ్వరులును వాస్తవమైన బ్రహమునకు పరిచ్భేదమును 

గలిగింపంజాల రని యభిప్రాయము, 

అవ. ఇపుడు ఈశ్వరో-పాధిభూతయెన శక్తిని నిరావించుచున్నా (శు: 
వి అన వ్ 
న్స్, శక్టిర న్న్యైెళ్వం కాచి త్చర్వ్యవ స్తునియామి కా, 

ఆనంచనుయమారభ రి గాఖా సర్వేషు వస్తుషు, 98 

వ్యా. కిం తదుపాధిద్వయమి త్యా'కాంకాయాం తదుభయం శ్రమెణ దిదర్శ 

యిమషరాదాపీశ్వరో-పాధిభూతాం శక్తిం నిరూపయతి-.శ కీరిత. ఐశ్వరీ ఈశ్వరో 

పాధితయా ఈశ్వారసంబంధినీ కాచిత్సదసత్వాదిళీ రూవెర్చ్నిర్వ క్షమశక్యా సర్వవస్తుని 

యామీ'కో సర్వే హొమంతర్యామి బ్రాహ్మణో -కానాం వృథివ్యాదీనాంనియమ్యవస్తూనాంని 

యమనక ర్ర్రీశ కీర స్పి సా కుత్ర తిష్టతి! కుతో వా నోపలభ్యత ఇత్యాశంక్యాహ 

అనంజేతి. అనందమయాదిన బృహ్మాండాం లేవు సల్వేషు గూఢా వ ర్రకేజతో 

నోపలభ్యత ఇత్యర్థః 

టీ. సరంవసనునియామికా=అన్ని ౦టిని నియమించునటి, ఐశగదీజ ఈశ్వ్నరసంబంధ 
వ్ను న్ టి నవ వ 

మగు) కాచిల్ అనిర్వాచ్య మైన, శ_క్టికణశ_క్టి అ స్తిజకలదు. ఆనందమయం = అనంద 

శుయకోశము, ఆరభ్య= మొదలుకొని సరేనా వస్తువం=అన్ని వస్తువులయందు, గూణా = 

తెలియంబడని దగుచు (అ స్టీజడన్న ది. 

తొ, సరన స్తువులను నియమించు నీశ(రశ_కి యొకటి గలదు, 
అవి ఠీ ఎవి 

అది ఆనందమయకోశము మొదలుకొని సర్వవ స్తువులయందు నిమిడి 

యుంసుటం జేసి మన యిం డ్ర్ యములచే తెలియంబడదు, 

ఆవ. కెలియంబడనిచో లే దని యేల వెప్పరా దనినం జెప్పుచున్నా డుం! 

క్లో, వస్తుధరా నియమ్మేరకా శక్యా నైవ యదాతేదా, 
౧ ఆ ఎజి ( —౨్ట) ర్ల 

క'రాందియ వేత జగతలు, పై అనోన్టన్యధర్మ సాంక న్ [స్తవ వ్ 9 

న్యా. నియమేనానుపలభ్యమానాయా సన్యా అన _క్రషమెవ కిం న స్యాదిత్యా 

శంక్య జగన్నియమనాన్యథానువవ త్ల్యా సావశ గ్రమభ్యు పేయేత్యాహ-లవన్తుధర్థా ఇతె 

వస్తూనాం- పృథీవ్యాదీనాం కాకిన్యద్రవత్వాదయో యదా శక్త్యా న వ్యవస్థాప్యం లే 

నచా "జేషూం ధరాణాం సాంకర్యాద్విమి శ జే నె కత్రావస్థానాత్. జగదిషప్ప వేత. అని 

wr యని 
యత వ్యవహవారవిషయ అ 0 పన్ను యాదిత్యర్థకి, ఖల్వితి ప్రసిద్ధిం ద్యోశయతి 

టీ, యదాజఎప్పుడు), శక్వ్యా=శ క్రిచే వస్తుభర్తాః = పృథివ్యాదివస్తువులయొక 

'కాకిన్య ద వత్వ్యాదిథర ములు, న నియ మేర =సరిగానుంచబడవో, తదా=అవ్వుడు, 

అన్యోన్య థర ,సౌంకర్యాత్ = ఓకదొని ధర్మ ములు మణియొకవస్తువునందు చేరుటవలను 

జగత్ = ప్రవంచము, విష్ణ జేత ఖలు = వోని నొందును కదా! 



232. శ్రీ వేదాంతేపించదకి, తృతీయ ప్రకరణము 

తా. ఈశ్వరళ_క్షి లేనిచో, వస్తుధర్మముల నియమము తప్పును, 
అందుచే జగద్విస్తవము (ప్ర పంచమందలివ స్తువులయందు ఎల్లప్పుడు 
నియకే మైనధర ముండక పోవుట) ఘటించును. అందుచే శ్రి "లే దను 

అవ. జడనుగు సీశక్షికి జగన్నియామకత్వ మెట్టు భుటించు ననిన చెప్పు 
చున్నాడు! | | 

నో చిచ్చ్భాయా పెన్త వా _కక్వేతనేవ విభాతి సా, 

తచ్చ క్యు పాధిసం యోగా ద్భృడ్యా వెశ్వరతాం వ్రజేత్. 40 

_ వ్యా, నను జడాయా అస్యా జగన్నియామికత్వం న యంజ్యత ఇ త్యాశం క్యా 

హం---చిచ్భాయేతి. సా శ _క్రీశ్చ్చ్భాయా వేశతళ్చిదాభాస ప్ర, వేశాచ్చేతనేవ వేతనత్వ 
మాపన్నేవ విభాతి ప్రతీయశే. అతోఒస్యా నియామకత్వం ఘుటత ఇత్యర్థకి. అస్తు. 
ప్రస్తు నులే కిమాయాకమక్యత ఆహ---తచ్చ క్షీ క్రీతి, సా బాసౌ శ్ర శ్రీశ్వ్చేతి కర ర, ధారయః. 
సెవోపాధి శ్లే సేన. సంయోగ? నంబంథ స్త స్తా ద్బహై మోన సత్యాదిలతణమాళ్వర తాం 

సర్వజ్ఞ త్వాదిధర్శ యోగితాం వృ చేత్ హ్రాస్ను యాత్. 

టీ. సా శ శ్రి=ఆశ క్రి. వెచ్చాయావేళకః=నై కన్య ప్ర 'వేశమువలను చేళనేవ = 
వేతనళ్వమును పొందినదానివలె, విభాతిజతోంచుచున్నదది. కచ్చ క్యు పౌధినంయోగాల్ = 
ఆశ క్రియను నుషాధిసంబంధమువలన, (బపష్టావజ బహ్హమే, ఈశ్వరతాం ర్ ఈశ్వరత్వ 
మును, వ్ర జేన్ = పొందును. 

తా స్వయముగా మాయాన్స్ క్షి జడ మైనను, వైతన్యవ్ర తిబింబ 
అవాయు 

మువలన చేతనమువలె ' తోంచుచున్నది, అట్ట _క్లి యను నుపాధినింబట్టి 
బ్రహ్ హామునకును -ఈళ్యరత్వము ఆర వోపింపంబడుచ చున్నది, 

ఆవ. వంచకోశము లుపాధిగాం గల జీవత్వమునుగూర్చి చెవ్వు చున్నాడు: 
న్లో కోశో పాధివివవూయాం యాతి ద్రవ జీవతాం, 

వితా వీతావము ుుహూతై్పైకః వుత్ర పాత్ర యథా వతి 41 

వ్యా. జీవత్యో పాధిభూ తానాం కోశానాం ఎ స్వగోవాభిహా హాశత్యా _త్తన్నిమి త్రకం 
జీవిత్వమి దానీ మావా..కోకో పాథితి. కోశా వవ ఉప; కోశా-పాధి స్తదిషవకాయాం 
పర్యాలోచసాయాం శ్రీయమాణాయాం బి [మావ సత్యాదిలత్షణ మేవ జీవితాం జీవ 
వ్యవహారవిషయ తాం గచ్చతి. నస్వేకన్యవ విరుద్ధధర్మద్వయయోగిత్వం యుగవన్న 
క్వాపీ దృష్ట చరమి త్యాళం క్యా హావ రేతి. యణ క వవ జేవద త్తే వీశదైవ పుత్తం 



వంచకోశవివేక ప్రకరణము లేల 

ప్రతి పితా భవతి. పాఠం ప్రతి తు పితామహః, ఏవం బ్రహ్వాపి కోశో పాంధివివకూ 
యాం జీవో భవతి శ క్యు పాధివివకాయాం. ఈశ్వరశ్చ ఛవతీత్యర్థః. 

టీ. నకః=జక్క_ దేవదత్తుడు, యథా= ఎట్లు, వు త్ర పౌత్ర ప్రతి=పుక్రునింహర్చి 
యు పాతు త్రునింహార్చియు, పితా = తేం డి యు, పిచోమవస్స = = తాకయు (అగు 

చున్నాండో ) అటే కోతే పాధివివతాయాం-టం చకోశము లను నుపాధి నాలో చించయగా, 
ర్రహ్తైమాబ్రన్యామే, జీవతాం == జీవవ్యవహారమును, యాతి = పొందుచున్నదది. 

తా, 'దేవవత్తుం ఉొక్కయయె కొసుకునుబ్య్ట తండ్రైయు, మను 

మనింబట్టి తాొతాయం అయినట్లు ద్రవ "మొక్క '' 3 "వనే వంచోనోపాధిచే 

జేవ్రండనియు, కక్ట్యుపాధిచే. ఈక (యండనియు న్యనహరింపంబ శు చున్నది, 

అప, ఈయరముశు దృషాంతముతోం జూపుచున్నా(డు:. 
యు అ) 

శ్లో, వుక్రాదేరవివవౌయాం న పితా న పితామహ, 
తద్నన్నేశో నాపి జీవళ్శ క్రికోశావివవ తే. 42 ఈ 

వ్యా. వ్యస్తుతేన్తు జీవత్వమోశ్వరత్వం వొ బ్రృహవాణో నా స్ ల్యేతత్సృదృష్టాంత 

మావహ-_పుత్రాదేరితి, 

న్ ట్రీ, పుత్రాబేః = పుత్రావికముయొక్క_, అవివకూయా = వివక్ష లేనవ్వుడు, 
వీతా న = తండ్రి కొడు, న పి తొమవహా=తాతయు "కాందు. తద్వత్ = అ న్ధ క్తి 

కోశావివక్ష జే = మూయాశ_క్రియొక్కుయు, వుచకోశములయొక్కయు, వివక్ష లేనవ్వుడు. 
ఈశం= ఈశ్వరుడు, న= కొండు, జీవో౭_పి=జీవుండునుు నజ కొండు, 

తొ, పుత్రేయి, సౌత్రుయి అనెడి వివ లేనప్పుడు, దేవ 

దత్తుండు తండ్రియు శొతయు కానియట్లు మాయాశ క్రి వంచకోళ 
ములు అనెడి వినకు “నేన సం జి హమునకు ఈశ్వోరళ్య బీవత్యములు 

J 

లేవు. 

అవ, జాన ఫలమును జేవ్వ చున్నాడు: 
గ ఇ. — వా జో Shee) Wf ఇకో ॥ బపా ప చైవ బాన భః తి సయం య ఎవం బ స ( వ సున స్స ణా 

గారే Ga 
బహణో నా నీ జ జనా వున రేవ న జాయతే, 48 yn ఒవ్ 

వ్దతి శ్రిపిబు ఇ్టరణ్యకృతా, పదాంతవంచదళ్యాం 
ల నరస జం 
slow సై (జరా 
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న్యా. ఇదాసీము క్షజ్ఞానస్య ఫలమావా=_యవీవమిశి, యస్ఫ్సాధనచతుష్టయసంవన్న 

వీవము "కేన (వ్రకారేణ వంచకోళవి వేకపురస్పరం బ్రా పృత్యగభిన్నం సత్యాదిలతణం 
ర వ! “డా, ర్ ర్య అబ అడ వేద సాకూళ్కరోతి. వీవ స్వయం త్రిప్రాన భవతి. “సయోహ వై శల్చేరమం బ్రా 

ఆ, అడ ఇగో ఇ కై గో ర వేద బ్రహ్ఞైవ భవతి, ను. పర మిళ్యాదిగ్రు తిభ్యః. కల జెవి కిమిత్యత 

ఇడ ఎద్య వ్ ఇ టో ర అ జ కహా బ్రహ్మణ ఇతి, “న జాయ మ్రియ లేవా వివళ్చి దిత్యాదిశ్రు ఆ బ్రవాణన్తావ 

జన నా స్పి అతనీవ విద్వానవి స్వ్వాఠన స్త దూవత్వావగమానె షవ జాయతే న చ వున 
జైారీ శాం గానే ర —\ 
రావ రత ఇతి శు లేరితి. 

ఇతి (శ్రీపరమహంసపరిద్రాజకాచార్య వర్య శ్రీ మద్భారతీ తీర్థ విద్యారణ్య 

మునివర్య కింక రేణ రామక్ళష్టై ఖ్యవిదుషో విరచితా 

వంచకోళశవి వేకవ్యాఖ్యా సమాపా, 
ఎవి 

"టీ. వీవం = ఇట్లు, యః = ఎవడు, వ చాయ. = 9 బ్రహ = బ్రహ్మము వేద = తెలిసీకొనునో, 

నః = వాండుు సయం = తాను, డ్రై హావ = బృవామె; భవతి = అగుచున్నాండు, 

అతః=ఇందువలన) బ్రవాణ౭=బ్రహ్యమునకు, జన్మ = పుట్టుకు నాస్తి = లేదు వీషః = 
ఈజ్ఞానియు, పునకి=తిరిగి, న జాయ లే=ఐపుట్టండు. ల 

తా, ఎవడు సాధనసంవ త్తిగల వాడై, వై 6జెప్పీనవిధమున 

పంచకోశములను వివేకించి వ త్యగభిన్నముగా బహామును సామ 
నా we 

త్క_రించుకొనునో వాయు బ్రహ్వమే యగును, బ్రహమునకు జననా 
దులు లేవు. కనుక నట్టి బ్రహవిదునకును వున రావృ్తి లే దని పంచకోళ 
వివేకముయొక్క._ తాత్పర్యము. 

ఇది శీ విద్యారణ్యక్ళతం బగు వంచదశియందు పంచకోశవివేక మను 

కృతీయ,పృకరణము. 
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దతుర 

శె 
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అవ, విద్యారణ్యులు 'దెఏతవివేక మను (పృకరణమును 'జెచ్చందలంచి మంగళము 

నాచరించుచు (గ్రంథము నారంభించుచున్నాారు:-- 

న్లో. ఈశ రేణాపి జీన సృృష్ట్రం ై ఠం సవిచ్య తే, 

వివేకి సతి జీవేన పారూ బంధస్సు్ఫటీ భవేత్ . | 

వౌ! ఖాన. 

నత్వా శ్రీ భారతీ తీర్ణబద్యారణ్యమునీశ్వకా 

మయా "హై కవిజేకస్య కి 8 యలే వదయాజనా. 

వ్యా చికర్లి తస న గ్రంథస్య నిన) త్యూహరిశ్రూకణాయాఖింపి క చేవ తాక త్వా 

నుస్ల రణలతణం మంగళము చరక అన్య వధాంత,ప ప్రకరణశ్వాచ్మాస్త సి యమేచానుబంధ 

చకుప్రయం సిద్ధవత్క్భృత్య గ్ర థారంఛం ప్ర ప,తిజూనీ లే ఈళ్వ లే జతి, ఈశ్వరేణ 

కారణో సాధి శే నాంతర్యామిణా జీపేనాపి రార్యోపాధిశే. నాహం పృత్యయినా చ 

స్పష్రము త్పాదిళం దళం బగద్యివిచ్చ'లే విభజ్య ప్రదర్శు లె. అస్బృ దై కతవివేచనస్య 

కాక్రదంత వరీశోావన్ని ప్ప) యోజన శం వారయలివి'జవేక ఇతి. వివేకేసతి బీ వేశ్వర 
సృష్టయోశ్ష్యతయోర్వి పచనే కే సతి బజీపేన పూర్వ కేన "హేయిపరి త్యాజ్యో 

బంథో బంధహే పాతుక8దై ఏతం న్ఫుటీభ వేల్ స్పష్ట తాంగచ్చేత్ . వతావజ్జ'వేన మూయ 

మితి నిక్చీయత ఇత్యర్థః. 

టీ. కళ్వకేణ = కారణోపూధిగుండైస ఈశ్వరుని'చేశను జీబేనావి = కార్యో 
'పూధికుం 3 డె న జీవునిచేతను 9) సృష్టం = పుట్రింవయుడిన, చ్వ్వెళం యు జగత్తు వివిచ్య'తే వః 
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విభలింపంబడుచున్నది. వివేశేసతి=దై గళవిమర్శ చేసినప్పుడు: జీవేన = జీవుని చత 

“క్వాం = విడువందగిన, బంధకి = బంధము, స్ఫుటిఛ వేల్ = స్పష్ట్రముగును. 

కా. మాయోపాధికుం డగు నీశ్యరునిచేతను అవిద్యో పాధికుం 
డగు జీవ్రనిచేకను సృజింసంబడిన దై(తము విభజనగా తేబ్బండు ము 

న్నది కట్టు వివేచనచేయుటచే బంధహేతు వగు న్వ్య్వైగము బీస్టుని 
చేత వికువం దగిన వని స్పష్ట మగును. 

ఆవ, శ్వే తాళ్వతరవాక్యా ర్థమును జెవ్వుచున్నాండు:-- 

నో, మాయాం తువకు తై పదా న్థాయినం తు నుెపూాగ (పం, 

స మాయో సృజతీక్యావాంః శే ళతాశగతరళాఖన.. a 

వ్యా. నన్వదృష్టద్వారా జీవానామేవ జగ ద్ధైెకుత్వం వానినో పర్షయంతి. cus 

శథిమాశ్వరసృషళ్వముచ్య లే జగత ఇళ్యాశంక్య బహు శు ,తివిరో ఛాస్నేదం చోణ్యు 

ర అయ గా = 131 ది rr ws) న్న ముశ్థాపయితుమర్హ తీళ్యభిప్రేత్య శ్వ తాశ్వతరవాక్యం తావదర్గతః$ వత ని మాధయయూ్యూగ 
త్వితి. మాయోపాధిమోశ్వరం (ప స్తుత్యాస్థానాయి సృజలే విశ షమేతదితి తస్యైఎచ్వ 

రస్య జక ఎళ్వేం శ్వేతాశ్వతరశాఖనో వర్ష యంతీత్యర్థః. 

ట. మాయాం=మాయనుు ప్రకృతిం=కారణముగాను, మహేశ్వరం తు=రఃహార 
రుని మాయినం = మాయోపాధికనిగను విద్యాత్ = తెలిసికొనన లెను. శ్వీతాశ్వ శర 
శాఖన = క్వే కాళ గైకరశాఖవారు, మాయీ=మాయోపాధికుండైన ) సకిాఆ యిం పరుడు 3 
సృజరీతి=స్ఫజించుచున్నా (డని ఆహుః = ఇెప్పుదురు. 

క. మాయ ప్రకృతి యనంబడును. అట్టి మాయియే యుపా 
థిగాంగల యీశ్వమయ జగత్తును సృజించె నని క్వ లాశతర 
నిషత్తునందు చెప్పబడెను, 

శో ఈయర్థమునే విశ శేయోవనినత్తువాడ వొప్వుచున్న ది: 
గ్ అత్తా వా ఇద మగోఒభూత్స ఈవత సృజా త్తి 

" కాని ల వి — రా _ సంక ల్చినాసృజల్లోశాకా స వతానితి బహర్భృచాః, న్ 
వ్యా, వక రేయోపనిమద్వాక్యమర్థతో ౬ నుసంక్రామతి 

మేకవీవాగ. ఆకీ చ వా వ్యా ల కే న మిషత్య ఈశతత లోనా న్ను నృ ఇతి స కను 

కానస న FD | న్స్ | సజ క్యచేన వాశ్యే నాద్వితీయస్య వరమాత న వవ జగభ సుష ఎవ ౧ 
బవ చా బు కషాఖాధ్యాయిన అహురత్యర్థః, లర 

డీ m4 on త 

—ఆపరి, “ోఆఅఫానా భుతు 
అంథ వా జీ 
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ట్రీ. అరే =సృష్షికి పూర్వము; ఇదం= జగత్తు, ఆత్తా వా=లతృ గానే; ఆభూల్ = 

ఉండెను. స$=ఆపరమాళ్ళ 3 సృజా ఇతి=సృష్పించెద నని, కక్ష్షత = సంకల్పించెశు. సంక 

'ల్చేన=సంకల్పము చేత, సః=ఆవరమాళ , వీతాక్ లోశకా౯ = ఈలోకములను అస్ఫజ 

తి=సృృషించె నని, బహు ఎని (ఆహుః) ద బహుష ప్రచు లనిరి. 

లా, ఈప్రవంచము సృష్టికి పూర్వము ఆత్మ గా నుండెను. అట్టి 

పరమాత్మ వ్నిని స్పజించన నని సంకప్సించి లోకముల సృష్టం చె నని 

బహ వచు అనిని, 

అవ. శెండుక్లో కములతో తె_గ్గిరీయ, శుళ్యభి ప్రాయమును తెప్పుచున్నా(డు: 

కి లా ప రద" శ, 3 నట్టే 

న్స్ + భం లు వాయ్యగ్నజలో | స్యవథ్యన్న దేహా శ్రమూవమిో, 

సంభూ ౬ గు ఘా? నా చేగసాడాత నో2.ః మిలా, 4 

ల ఆశి జారి లీ తి 

నందనం బగ ia ఆ ¢ eX భి ౪ ది 
వా: ఈశ్వరన్య బై అ గారి SIN తె త్తిరీయ శ్కుతిరపి ప్రృమాణమిత్యభి సత్య 

కద్వాక్యమర్థతః వఠగి_-ద్యాభాం. ఖమితి, 

టీ. శసాల్=అటి, వీతస్తాల్ ఆక నకాశః ప్ర త్యగభిన్న మైనఆక్మయకు బ్రహ్మణః 

= బ్రవ్యమువలన, p= 3 KEES వాయు... "దేహజో;- వాయు=వాయువు, అన్న = ఆన్ని? 

జల=డొాదకము, ఊరీష=భూమియు, శ్షథ వ ఓీష సుం, అన్న =ఆన్నము, “చేవ? = శరీర 

ములు ఆమా అక్జాలాక=ఇ్షపన్ని య, క్రమాత్ ఆవరునగ్యా నఎభూ తొః=పుట్రినవి. 

EEA ఆ, సను నగ నను ది, బు హూముశఃన ష్ నునుం గొ ఆ్రెకా సౌది 

దేహోంతనము.. స్ సః వః న సుగ్రుయును స గ్టును, 
టి! 

ళ్ MR 3 లా జో 

న్, బ్ ల) సా నమహ యు, సు న్ న్స న జాము: "9 కాము 

2 |) 

తవ స్త పాస్వజసృృజి స్పచగ్గం జషనా గహ ఖై OB స్ 
శ Ne 

¢¢ Caan అ అన అ ఇ ey ల్సి బో జనో నల్ ర జ్ లీ mm a ఒల్లో ఇ 

వాష “నత జూన మసంతు బహూ” తునక మ “"తసాదాం వశసాదాతన 
బ్ర నట ల లా? ో అ Gy మృ “తగ Od NIN కళ 

"ద్ Foote చం “౭ జ అగ | గున ODE లు జి ల ర అల్లో రన్ Cae: 

అ శస? "ei ఇతి 'సననా స్ గ్నత్సురుషి ట్ సం అన ౫ కిన గంపూ6ం టాం తన 

ప్రత సగ భిన్నాబ్బ హణ ఆ? *ఇగ'దపు “సర్భృంట, 5 జగదున్సన్న మి గ్య థాయో పరి ప్రా 
జా గ్ర 

దక! “సో శామయున అ న్యూ.) (సృజా మయమీవ స శని గజా క స కేవ సపా్వా? 
wrk) cal 

ఇదం సర్వమనృజక యదిను శ్రీం” చగివాక్ళేన వ్ల" సస బ్ర స బగ క్చర్తనేచ్చా 

ఫూర్వక బర్మా భో నేన జగ కృష సే NE ందాెసే హ్య్యాత్యర్థః. 

ట్, హా మేన = చే! NR సక. ఆ స నామన చుం గా, సంప అ ియొన్షదను, లి 
ప్రజాయేయ = 'కార్యవర్హమును ఆయ్యెదను. 1 రమకి ఆ అనిల సంకల్పమువలన 

a 
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తపకజ=తేపన్ఫును, తప్తాజచేసీ; సర్వం జగజ్ జ=సర్వ జగత్తును; అస్ఫజల్ ఇతి = సృజించె 

నని తి త్తిరిఃజతి త్తిరిముని, అహాఐవెప్పెను. 

ణా. సమ_స్తకార్యవర్టమును బహు రూపములును తానె యమయొువ 

నని సంకల్పించి, సమ్వస్టజగత్తును ఆత్త సృజించె నని తిత్తిరినుని 
— 0 జట ఆజాదీ ని న 9) 

చెప్పెను, 

అవ. ఛాందోగ్యాభి ప్రాయమును శెవ్వ చున్నాడు: 

కో ఇదమ్లే, స దేవాసీ దృహుత్యాయ తచై కత, 
యగు (WU ఇ 0 ౬ా 

తేబో= బన్నాండజూదీని సన్బైతి చ సామగాః, 6 

వ్యా. ఛాందోగ్యే౭_ి ర్రవ్మా థఫవ జగత “ప ఖలీఏం శుతిమి త్యాహ----ఇద 

మితి. “*సచేవ సౌమ్యేదమగ అసి చేక మేవాద్వితీయ మితి స ద్రూవమద్వి తీయం 

బ్రవ్లోవ క్రమ్య “తచెమత, బసు స్యాం ప్రజాయేయేతి, త లేజోఒసృజి లేత్యాదినా 

తస్యై వేతణఫూర్వకం 'లేజోఒబన్న సృష్ట ఎకష మఖిధాయ “తేఫాం ఖ'లేషేపాం 

భూతానాం త్రీక్యేవ బీజాని భవంత్యండజజరాయుజముద్భి జ్ఞ” మిత్యాదినా అండజాది 

శరీరనిరాతృత్వం చ సామగా వర యిం తీత్యర్దః. 
జాలీ మ థి 

టీ. ఇదం=ఈజగళత్తు; అరే=సృప్షికి పూర్వము, సదేవజసన్హాత్ర మరెమ్యే; ఆసీత్ = 

ఉండెను తల్ =ఆ బ్ర వాము, బహు తాషయ=అచేకరూ పములగు టకు, ఐత త=నంకల్సిం 

చెను. తేజో=బన్నాండజాదీని = శేజన్సు, ఉదకములు, అన్నము, అండజములు "మొద 

లగుచానిని, ససశేతి = సృణించె నని సామగాః = సామశాఖవారు, (ఆసు: = 

శఎవ్వదురుు, 

అద్ద యది. అధ బ్య జగ 3 ఎ 
లా, సప్టీకి వూర్యుము -ఈ ప్రపంచ మంతయు సన్నాత, మే 

యయ్యూండి, యట్షి బహను బవాురూపనుల నందాటకు సంకప్పీంచి 
MU 

పంచభూతములను అండజస్వేదజజరాయుబో ద్భిజ్ఞము లను చతుర్విధ 

భూతేజాతమును సృజించె నని సామశాఖీయులు చెప్పిరి, 

ని. 1. అండజములు = _గృుడ్డువలన పుటినవి. (వములం పాముబుం మొదలగు 

వెవులులేనివిి 2. స్వేదజములు = వెమటవల్ల పుట్టినవి (పేలు నల్లులు మొదలగునవి 

8. జరాయుజములు=మావివలన _బుట్రినవి (మనుమ్యలు వశువులం మొదలగు చెపులు 

గలవి. శే. ఉద్భిజ్ఞములు=భూమిని : భేదించుకొని పుట్రినవి (కేరుగుల్ల ల తాదులు). 

నో విస్ఫులీంగా య ఛా నహ్నేర్టాయం తేఒ తరత స్తథా, 

క్రమ ్య డ్ "లి రిం ఛాశ్సి జడా భాు ఇ్రత్యాధర్వణిక శు తి (/ 
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వా. ముండకోవ వనివద్యపీ “శ్రద్ద తత్సత్యం యథానుదీప్తా త్పావశాద్విస్ఫు 

వింగా సృహ న్రశః ప్రభవంతే సరూపాః త త థాతు రాద్వివిధాస్సోమ్య భావాక ,ప,జా 
Ww) 

యం"ే తత వై పావీయం తీత్య త రళబ్ద వాచ్యాద్బ )హణో జగదుత్ప త్తిః శ్రూయకల 

అతా పంగా ఇలి. 

టి. హ్నేః = కు ప్రదీ _ప్పమగు అగ్నినుండి, విన్ఫులింగా = మిణుగురులు, యథా 

ఏిద్రశారు జాయంతే = పుట్టుచున్న వో, తథా = ఆప్ర,కారము; అశరత$ = వర 

(బ్రహ పహూమునుండి, వివిధా8= నానావిధము'లెన, చిజ్ఞడా 8౫ చేతనజడాత్మ కము-లె న, భౌవాంజు 

వస్తువులును, (జాయం లే=పుట్రుచున్న వి, ఇతి=అని, ఆధర్వణికశ్సు శుతి8 = ముండకోవని 

పత్తు (ఆహ = చెప్పును. 

శా పృ్కజరిల్లు దున్న యగ్నినుంది నిస్సులింగ ములు వుట్టినట్లు 

వరమాత్మ నుం: చగనజ"డాత్ర కమెన సర్వవచార్థములు పుళ్లు నని 

ముండక కుతి వచ్చను, 

ఆవ. బృవాచారణ్యకశు తిని ఇవ్వ చున్నా (డు! 

నో జగ వ ప్యూకృగం సూర్వమాన చె క్రియతాధున్నా 

వ. షై భౌ ష్టం నామరరా సా గ "go బల దానిక "క్రై స్ఫుట, రి 

వ్యా వవం బృహపారణ్య శేష CRN: క కళ వాచ్యాద్బ )స్హాణో నామరూ పా 
డ్ 

క 3 "స ను 5 ల్ల గు శ ము ఛ్రా సహార = ha ie “జడ, "6 ED త్య్కం జగదుతన్నమి త్స! సై జగటలి త దదంతర్హ్బ్యప సవృతమాస్ీ త్త 
బ్ార లి mn R స్ 41 mh ue జ వంక” he ॥ ఆం ద్ న్నామరూపొభి సా నువ వ ద్ర ఏ య్ నామాయమినం రూ మితి జు వాక్యేన సె మం 

పురాఒస్పష్ట నామరూవ పర్వేశాబ బృక్ళతశబ్దబ ఇసక ఇగూాయోపాథి"క" ద్భహ్హ సాణో నామ 

హపన్పస్ట్కరణలముణా కే మం ఇ ఫ్రే త సమరూవలు యూరి భా డాదివం సూల 

నామమా పాన్నా మేన పాం కి యి అసా | భా మే J భీ సే ( 

నామాయమిదం రాక మితి చ పత్యం త అచ సరో డూదయే? "ఆత్తెపేదమన్స 

) గ n ఛ్ వ గ tt ర్; a0 టి ఇళ సు నము 95 HU ర ల్ 
ఆసీత్సురువవిధ వట కన ధు స్స్ ఓ టు అ మిగ సమం ముల క్ష భ్ ల్స్ 

ర్వమసృజ” "లేవ స్ో న Dy ర ర్న బీ? 

టీ, సూర్టం=స్ఫ ష [ఘా ర్వ; i ల్ బి క ns “ బై ఎ లీలల మ్యాళ్ళుత మనెడి 
(| ch 

Yt వ. - 

య్రహ్లామా త్రీ శముగ, ఆనం ఆ ఊంటేసు, గును అ బొమ్రష), స్కా కం నామ 

రూ'సాఖ్యాంజ) Mey గ్ టి సట నాగు yn ma బుల్లి న న! టె Oo = ర్స నంజ, చుం మదా 
\ 

'జాదిషు ౫ బరాట్లు "ముపఫటగు fs స్ "రన యులు REET పముటం, స్ఫుట = 
i శ్ 

స సషమగు చున ఈ స్పష్ట్రమగుచున్న 
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RE కా, సృష్టికి పూర్వము బ్ర హ్గనే యుండెను. ఈజగత్ప ఎస 

కాలమునం చా దాబహము నామరూపనులు గాం మాజెను. ఆనావముననొాను 
(త్ 

ములు స్తూలకార్యములి వై న ఏరాజాదులయందు సృష్టమగు ఇ చున్నని, 
థి 

నో వరాల! నరా గావః ఖ ఖరాశా(జావయ స్తథా, 

విపీలి కావధివ్యందగ్షమితి వాజసనేయినః, 

టీ, విరాణ నున రా3=విరాటు, మనువులు నరులు, గావక=గోవులు, ఖరాళొా వః జా 

వయక=ాగాడిచెలు, గుజ్జములు మొదలై నవియు, శథాజఆలాగున శే, పిపీ లికావధిద్భం ద్వ ల 

=వీమలవరకు నవధిగాలల జంతువులరాశియంశయు  ((బ్రవ్వాణక = బృహమువలనో; 

అజాయత = పుట్రైన్సు. ఇతి ఇ అని వాజసనేయిన8 = వాజసెనేయులు, (ఆహుక్ జ 

చెప్పిరి. 

క 

తా, క. బృహదారణ్యక పనిషత్తునందును, విరాట్టు మొదలూం7ళూ 

బపహాది వీపి పీలికపర్యంతేమును గల శ్రీవుసపరూపజంతు మిథున "చొ శ 

యగు సర్వవవ పంచనును బ బ్రహమువలననే పుట్టినట్లు చెప్పబడెను, 
ల 

ఆవ, చనా చే జవరూవము. ప్ర వేళించినట్టు చవెవుచున్నా ండు:-- 

న్, కళ్యా రూపాంతరం జ వం దేహే పా ద్రౌవిశదీశరః, 

బ్రితి తి కాళ్ళు? తయ; సవా ర్థవత్వం ప్రా 'పజధారణాత్. 10 

వ్యా. ఉదావ్భాళాళ్సిః (శు శు తిఫిః కర సృష్యుభిభా హానంతరం (బవాణో బ్జు 

రూపేణ తత్ర ప్రచేకోజక్యథ్లిపార ఇత్యావా---కృ ల్వేతి. శృుతయః కైవం ఇళ 
సంజంికూపొంకరు ఆవి, కి శ్రీయ ద్రివాణో విలశీణం వికారిూవమిక్యర్థః. జే చపా ఆకే 

జాశే జీవత్వం కుత్ర ఇత్యత ఆహ---జీవళ్వమితి, ప్రాణాదీనాం గ: శ్రుకః 

త్వం ప్రా పాణ ధారణం తస్తాజ్జెవ 0౦ రూపం కృత్వా ప్రావశదిక్ళు క్షం 

టి. ఈశ్వరః = ఈశ్వరుడు, జైవం = జీవసంబంధమగు రూపాంతరం. ఇ 

మజీయొకరూవమును, కతా = వేసీకొన్సి చేపే = = దెహసమూసామునందు ప్రావిశో 

చున్నవి. ప్రాణధారరాల్ = ప్రాణములను ధరించుటవలన, జీవతం = జీవిన 

మేర్చడుచున్నొది. 

తా, ఆగవామే విశారరూవమగు జీవత (మును పొంది ఈోశకా 
సమూహాము నండు వః పేసంవె నని శ్రుతులు చెప్పుచున్న పి, చా CRD 
దుకు చేర రకు డగ గుటవలన జీవభావ మిర్చి నని తెలియదనును. 
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ఆవ, అజీవత్వమునే చెప్పుచున్నాడు: 

న్గో చైతన్యం య దధిజ్ఞానం లింగ చేహశ్చ యః పునః, 

చిచ్భాయా లింగ దేహస్టా తత్ప్సంఘూో జీవ ఉచ్యతే, 11 

వ్యా. కిం తదిత్వ-పికాయా మాహ.-వైతన్యమితి. యదథిషస్టానం లింగ'చేహొ 

కల్పనాధారభూతం యమ్వైతన్యను స్ట; యశ్చ తత్ర, కల్సితో లింగచేవో; యశ్చ 

తిక. లింగ చేపే వర్హమానళ్చిదా స స్తత్సంథు స్టేషాం తృయాణాం సమూహో 
. 

జీవశల్రేనో చ్యత ఇత్యర్థకి 

టి, అధిష్టానాం=లింగచేహమున ఆధారమైన, యల్ వై తన్యంజవీవై తన్యము 

గలదో యః పునః లింగచేవాశ్చ = నీ లింగచేహూము కలవో, లింగ చేవాస్థా = సూక్త 

శరీరమం దున్నటి, చిచ్భాయా=చిక్స్రతిబింబము శలపో, తత్చంసుః=అఆమూండింటిసము 

చాయము, జీవ ఇతిజబీవుం డని, ఊచ్య లే=వెవ్పలడుచున్నాండు. 

లా, లింగబేహము  మొవలగు సర(కల్చనల కాథారమైన 

చైతన్యమును, వై గన్టమందు కప్పింసంబడిన నింగచేహామును, లింగ 

జేహమున పృతిబింబించిన చిదాఖెసుంయను ఈమాయసును చేరి జీవుం 

డనంబడును. (బింబరూపముమొక్క._ వ్ర తిసింబము "విదా ఫాసుంయ,ఎ) 

అవ. ఈశ్వరుండే జీవమాసమున (వ్ర, పెశివె నంటివి, నానికి దుఃఖ'త్వాాదివిరుడ్డ 

ధర్మము లేల గలిగె నసినం జెప్పాచుస్నా డు: 

నో ॥ మాెహాళ్ళరీ తు మాయా యా గుస్తార్థి నిరాశ 
లం గ 

కిద ౫ _ 
ఇ టో 

విద్య తే మోహశ క్షా గం బివం మోహయత్య సా, 12 

rn ॥ oe య్ Mn మిం జ ms సి గప ల రం క్ వ్యా నన్వ్వీశ్వర స్ర్యైవ ఎవరూ ణా వ్రవిషలత్వి స్య్చాజ్ల వ్వ్పదుకిఖు ఆర్హదివిరుద్ద 

ధర్మప క్రషం కుత ఇత్యొశం క్యాహ--మాహేశ్వరీ న్విగి. మాహేళ ఏరీ “మాయినం 

తు మహేశ్వరి" ఇతి శృుత్యు'క మెహేశ్వారసంబ )ధిీనీ యా మాయా స్రీ తస్యా 
అలనే 

ర్ yon అ A ya Nye అ 9 0 = 
నిర్హాణాశ కివజ్ఞగ త్సర్షన సామర్థ్యవన్నొహశ శ్చ నం హన సామర్థ్య మవ్య స్ట , “ఠచజిత జడం 

(వ 
కలి నం! లలో లం Ts ఇ లీ లః ఇటో ర ॥ "మోహాత్మ క్ష్ మిఖి శ్ Wi. ming మిషన అవా నం పవమితి సూ మోపాన 

శ కినం నూర్ క కం జీవం "మాహయితి దదాసంాదిన్యగంనబానరగుంకోం కరో కిస్స, 
trp] టె “jhe 

bal ఓ 

| 
ది న్ని లో ళ్ ణో Ra] జౌ! జి ఖో CR టి. మహేశ పంతు = ఈశ్వారనుబంథిని యగు, యా = వీ) మాయాజమాయా 

శ క్రిగలదో; తస్యాః = 'వట్రిమాయము. నిరాణశక్షినల్ = జనశతులను కగ్సించెడి శి 
లీ జాడీ " _ nl 

aa 

జే శో F డ్ Fr చ లో న్ 

నె "మోవాశ క్రీశ్చ = ఆఅంపటిను మోసింంవంబేసెడి Rea విద్య కలడు. అసో 
అగా లీ | 

న క 

ఈమోహశ క్రి తం బీవం=టిజీసుని, “మోహయలి=మ+*హాంవంటేవయిచున్నది. 

వేదాంత] 6 
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తా, -ఈశ్యరశ కిక జగన్ని రాణశ న్ట్యు మోూహింపందే నెడి 

ఛ_క్థియుం గలదు. ఆమోహానళథ క్లిచే జీవుడు మోహింపంజేయంయబడు 
చున్నాడు, 

అవ. మోహించంజేసీన నేమి యనినం జెప్పుచున్నా (డు: 

శ్లో, మోహాదనీశతాం ప్రావ్య మగ్నో వపుషి శోచతి, 
ఈశసృష్థ్ట మిదం దై గతం సర్షము_క్టం సమాసతః, 18 

వ్యా. తతో౭పి కిమిత్యత అహ = మోహాదితి. మోహిత్చూరోర కాదనీశళా 
మిష్టైనిష్తప్రా ప్రిపరివారయోరసామర్థ్యం హ్రైష్య, వపుషి నిమగ్నః శరీశే తదాత్థ్యాభి. 
మానం గతః శోచతి దుఃఖత్వాద్యభిమానం కరోతి. శోసమాచే వృ పురుషో 
నిమగోో౭నీశయా శోచతి మువ్యామానకి” ఇతి , శు లంత్యర్థః. వత్యు మాణసాంకర్య 
పరిహారాయ వృత్తం నిగనమయతి.. ఈశేతి. సమాసత$ సంక చేతేత్యర్థః. 

టీ. మోవోల్ = ఫూర్వోో క్రమావహానశళ క్షివలన) అనీశతాం = అసమర్థతను, 
ప్రాప్య = పొంది, వపుషి = శరీరమందు నిమగ్న = అభిమానమును పొంది, కోచి = 
దుకఖంచుచున్నా (డు. ఈశసృప్రం = ఈశ్వరునిచే సృృజింపంబడిను ఇదం=ళఈ సర్వం = 

చై సతం=సమ _స్తప్రవంచమును, సమానత$॥$ = నంగ గృవాముగ్యా డ్ కం = వెవ్పంబడినది. 

తా. మోహానశ శకివలన జీవునకు అసమర్థత సరు చున్నది, 
(శావలనీనవానిని పొందుటకు శ క్ట వేకుండుటయ, అనిష్టమును తొ" 
గించుకొనుటకు శ కి లేకుండుటయు అసమర్థత యనంబడును. 
చదీరవుందు తాదాతా క్యాభిమానమున లన  ద్కూఖనమును పొందు 
చున్నాడు, ఈవిధముగా -ఈళ్వరసృష్ట మె మెన జగత్తునుగూర్చి చెప్పం 
బడెను, 

అవ. జీవుడు చై కతమును సృజించె ననుటకు ప్రమాణమును జూపు 
చున్నాడు; 

న్లో ॥ సప్తాన్న బ్రా బాహో చై దై. ఏతం జీవసృష్థం పృవంచికం, 

అన్నాని న్య పా నేన కర ణా జనయత్సి తా, 14 ఆవిద ఆశీ 
వ్యా, నను జీవన్య దతస న ప్ఫ తే కిం మానమి త్యాళంక్యావా-_- సప్తాన్నే తి. 

కథం తత్ర ప్రపంచిశమి త్యాశంక్య సప్తాన్న శబ్దవాచ్య దై ప్రతనృష్షి షీ పృతిపొదకం 

“యతృపాన్నాని మేధయా తవసా జనయిత్సి తతి వాక్యమర్థః సంగ్భహ్హతి... 
ఆన్నా నీతి. పీతా స్వాదృష్టద్వారా జగదుళ్చాదనేక శర్యలాక హలా జీవ ఇత్యర్థః. 
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టీ. జీవసృృష్టం = జీవునిచే సృజించయిడిన, చై తం = ప్రపంచము, సస్తాన్న 
ద్రావాకో = సప్తాన్న చ్రావాణమునందు, పృవంచితం=వివరముగా చెప్పబడెను, పీతా = 

లోకపాలకుండై న జీవుండు, జ్ఞా నేన= తెలివి చేతను; కర్మ ణా=కర చేతను, న వు అన్నాని = 

వీడువిధములై న యన్న ములను, అజనయత్ =సృ్ఫజించెను. 

తా, ఛాందోగ్యోవనిషత్తులోని సస్వాన్న (బ్బా బ్రాహాణమునందు జీవ 

సృష్టి వివరింసంబడియున్న ది, జీవుయ తన జ్ఞానకర్ళ ములేవేత ఏడు అన్న 

ములను సృష్టిం చెను. 

అవ, ఆ సప్తాన్నములనే చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, మర్త్యాన్న మేకం దేవాన్నే ద వశ్వన్నం చతుర్ధకం, 

అన్య త్తి త్రి ,తేయ మాశ్లార్థ మన్నానాం విని యోజనమ్, 15 

వ్యా. నన్వన్నస ప్త ప్రకనర్ణనం దుర ర్భ మిత్యాశంక్య తదిషనియానగో౭.పి “ఏకమన్య 

సాధారణం, ద్వే జీవానభాజయల్, బ్రీణ్యాత, చేజకురుక పశుభ్య ఏకం ప్రాయచ్చ' 

దితి వాక్వే నోక్ష ఇత్యాహ---మర్త్యాన్నమితి. వినియోజనము క్త మితి “శేషు. 

టీ. మర్త్యాన్న మేకం = మనుష్యునియన్న మొకటి, 'జేవాన్నే "ద్వే = చేవాన్న 

ములు రెండు, వశ్వన్నం చతుర్ధకం = వశువ్రులయన్నము నాల్లవది, అన్యల్ =తక్కిన) 

(త్రీశయం=ఐమూండన్న ములును, ఆ త్తార్ధం= =తనకొ అకు, అన్నానాం=అన్న ముల యేడింటి 

యొక్క) వినియోజనంజవిభఖెాగము, (ఆ క్షం=చెస్పంబడెళు. 

ఇ" సపాన్నముల విభజించి మర్త్యాన్న మొకటి, దేవాన్న ములు 

రెండు, పన్న మొకటి, చేరి నాల్లు, మిగిలిన మూండన్నములు తన 

నిమి కము అని చెప్పబడెను. 
0 ౧ 

ఆవ, సప్తాన్న బ్రాహాణమునందు రమారమి శండు ఖండికలవర్యంత మా విష 

యమే చెప్పబడిన దనుచున్నా శు: 

న్లో, వ్రీహ్చిదికం దర్శవూర్లనూసౌ రం గథా మన్య, 
౧౧ 

వాక్ సా ణా శ్చేతి స స్త్వ మన్నా నా మవగమ్య తాము. 16 

న్వాః “శతాని చ నప్తాన్నా స్పేళమ స సాధారణమితీద మే వాస్య జగ త్భాధా 

రణమన్నం యదిదమద్యశ” ఇత్యాదినా “అయమాత్తా వాజి యో మనోమయః ప్రాణ 

మయ” ఇత్యం లేన వాక్యసంద ర్భే ణేషదు అనఖండికాద్యయలయా శీ సీణ దర్శితానీత్యా 

సం ద్రీవ్యోదికమితి, 



944 శ్రీ) "చేదాంతపంచదళి, చతుర్ధ ప్రకరణము 

టీ. పీ ద్రీవ్యోదికం = భాన్యము మొదలగునదియు, దర్శపూర్హ మాసౌ = అమా 

వాన్యా పూరి మలును, శీరం = పాలును, తథా = అటులనే), మనః = నస్సును! 

యొక్క; స బ్ఞర్యమిలివీడసట, యిని, ఓ సగన్యుతాాం= తెలియవలెను. 

తొ. వడ్లు మొదలగు 'థాన్యను సామాన్యవర్త్యాన్నము, అనూ 

వాన్యాపూర్షి నులు బేవాన్నములు, శీరము పశ(న్న ము, మనస్సు, 

లం దొ యములు, పొణవర్లమును ఆక్మౌన్నములు, అట్లు సప్తాన్నస్వరూ 

పను నివరింసంబడెాను. 

అవ, “నష్రాన్నములు జగత్తులోనివిగదా! జగత్తు ఈశళ్వరసృష్రముగ దా! అపుడు 

సప్తాన్నములు జీవునివే సృజింపబడిన వనెద వేమి” యనినం జెస్వచున్నాండు:--- 

నో. ఈశేన యద్య వ్యేతాని నిర్మితాని స్వరూవతః, 
mn జాదే 

తథాపి జ్ఞానకర ర్ధభ సం జీవోఒ "కార్షి త్రదన్న తామ్, 17 

వ్యా. ననూ శకృసప్తాన్నా నాం జగదంత8పాతి ల్వేనేశ్వరనిరి తత్వాజ్జీవనిరి తత్వా 

భిధానమయు క్షమిత్యాశంక్య తత్స రూప స్యేశ్వరనిరి త ల్వే2ఒపి భోగ్య త్వా కారస్య జీవ 

నిరి రితత్వాసైవమిత్యావా-.. ఈ శే నేతి. జ్ఞైనకర్శ భ్యాం జ్ఞానం విహితం ,ప తిషిద్ధం చ 
Uy 

"దేవతా ఇన్యోషిచాదివిషయ ధ్యానం; కర్మ చ నిహితం. యజ్ఞాదిరూప పం ప్రతిషిద్ధం 

హింసాదిరూవం ఆాభ్యామిత్యర్థః. కదన్న తాం తేషాం వ్రీవ్యాదిప్రాణాంతానాం 

స్వభోగోపకరణక్వమిశ్యర్థక. . 

టీ. యద్యపిజవి-చారింపంగా, ఏతాని = ఈయేడన్న ములు, స్టరూపతేక=సర్ట రూ 

పముచేత, ఈశేన = ఈశ్వరుని మే, నిర్హి తాని = నిర్మి ౦వంబజినని. తథాపి = అటుతై నను, 

జీవం=జీవుండు, క్షూనకర్శ భ్యాం = క్టైనకర్శ లచేత, తదన్న తాం = వానిని భోగసాధన 

మగుటకు, అకార్షి ల్ = చేసికొను. 

తా, సపూన్న ము లీశ్షరునిచే సృజింపయిడిన వై నను, జీను 

వానిని తన జ్ఞానకర లచేత భోగసాధనములుగాం చేసికొనెను, 

వి. జ్ఞానము విహిత మనియు ప్రశిషిద్ధ మనియు ద్వివిధము. అందు చేవతాది 

థ్యానము విహిత జ్ఞాన మనంబడును. పరస్త్రీ స వరభథనావవారణాదిరూన మగు ఛ్యానను 

పృతిషిదజాన మనయిడుకు. మణియుు, కర యును విహిత మనియు ప తిషిద్ధ మనియు 
రొద. — WU 

ద్వివిధ ము. యజాదిరూవమగు కర ము విహితము, హింసాదిరూవకర ము ప తిషిద్లము, 
భా ఆ జ ఆ థె 



క తవివేక వ్రకరణము రీ 

ఇట్టి బ్లానగర్థములచేత జీవుడు ఆ సష్తాన్నములును తనకు భోగసాధనము లగునట్టుగ 
a —0 లం 

వానికి భోగ్యా కారత్వము నిర్హిం౫ నని తెలియవలెను, 
అవ, ఫగితమును జెవ్వ్ర-చున్నాండునాా 

ఫో, ఈనకార్నం జీ భాం స వ్ ఈ $ వభోగ్యం జగద్ద్వాభ్యాం సమన్వితం, 

పవ్ఫజన్య్యా భర్త త్రభో గౌరి యథా యోపి _తృథేహ్య తామ్, 18 

వా. కిము క్ల ౧ 'భవతీతి త త్రావా_ ఈశ కార్య మితి. జగత్సప్తాన్న తేషేన జ్ క్షం 

వ్రీస్యోదియాపం గన కొర "త్వేన జీవభోగ న్ధి లేష్టన చ ద్వాభ్యాం సంబం ధమిత్యర్థః. విక 

సో్చోభయసంబం భీ నృష్టైాంతమా హా.__-పితృజన్యేతి. 

టీ. జగణ్ ఆ నప్తాన్నరూవముగాం జెప్పండిన ఛా న్యాదికము ఈశకార్యంజ 

గశ్వ్వర గార్యముగ ను ఉవభోగ్య్వ ం=జీవునకు భోగ్య ముగను, ద్వాభ్యాం=జీ వేశ్వరు లిద్ద 

అగో నమన్విళ౧ంఎకూడుకొనియుంన్నది. యోషిత్ ఇస్త్రీ: పితృజన్యా = తం, డ్రి వలన 

పుట్టిన, స రృఫోగ్యా = జనిమిటిచే ననుభవింపందగినజైనది, యథా = ఎట్లో, 

శ్ర (గట్ల యని ఇమ్యుతాం == అంగీకరింవంబడు6గాకం. 

౧" సస్థాన్నరావం బగు జగత్తు ఈశ్వరునివలన పుట్టి, జీవునిచే 
నను: yin సంగం iw సున గిం కనుక నిద్దబిసంబంధము గలదిగాల జెప్ప 

యయ, స్స నభ చసాలగముం: bo లక్కస్త్రి తండ్రిచే. పుట్టింపంబడి, వెనిమిటిచే 

ననుశ సంగ Crs జు రకు ఈశకషరునినే సృజింపంబడి జీవునిచే 

స్టో AMC స Er 

Wa WK ష్ ఎ్రషియంటు జీ వేళ పరులకు సాభన మే మనిన చెప్పుచున్నాడుః 

RARE అన్సన” త కో హీశసంకల్ప సాధనం జనా, 
on ౨ టైం _ 

కో స గ కో ఆ శవ సంకలో భోగసాధనమ్. 19 
ఏ భం 

హాసం WED న haar: REE ఇరగ తృర్ట'నే కిం సాధన మిత్యత ఆఅహ...--మాయీేతి. 

త తున ష్మృష్మమొంచు3 యూయావృ త్త్యాత్మ కర = మాయావృ్హి లి న్వరూవముగాం 

NR, Mammy a Ma శటరనంకల్పము, సాధనం హి = సాధనముగచా! మనో 

పృ బగ్సాక్ ౫8 అ మోస గి నర్పయావముగా. గలు జీవనంకల్ప$ః = జీవసంకల్పము, 

భోనసొధసం ఆ “నుభిపసాాథను మగును. 
ఇ ఖ్ ల ° లోక్ జల క జల ఇళ ఈ కసంక బబుయు జగత్తును సృజించుటకును, జీవసంక 

ము జాని ననుఫినిం బటు కును సాధనము లగును. 
శ 
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. అవ. “భేగ్యవస్తువు లన్నియు ఈశ్వరనృష్టములంటివిగ దా! అట్లెన జీవ్సనిచే సీ 

జగ త్తు భోగసాధనముగాం 'జేయయడుచున్న దని ఏల ఇెప్పెదొవనినం జేప్వుచున్నాండు:- 

న్లో. శణనిరి తముణార్టదౌ వ స్తున్యేకవిభే స్థితే, 

భో క్షృధీవృ త్తినానాత్యా _త్తద్భోగో బవుధేవ్య తే, 20 

వ్యా: నన్వీశనృషవస్తుస్వరూ పాతిరిక్తొ భోగ తాష్టకార నవ నాస్తి, కో జీవేన 

సృజ్య లే ఇత్యాశంక్యావా కశనిరి లేతి. వీకస్మి న్నేవ విమయే బహువిధోపభోగ 

ఉపలభ్య మాన _స్తత్ప్రయోజకం భో-గ్యాకార భేదం గమయతీత్యర్థః. 

టీ, ఈశనిర్మితమణ్యాదౌ = ఈశ్వరునిచే సృజింపంబడిన మణి మొదలైన, వస్తుని= 

వస్తువులు, వకని భేజఓక్య_విధ మె స్థితే = ఉండలా, భో 1 ఎథీవృ తినానాత్వాత్ = 

అనుళవిం చెడి వారివృత్తులు వపలువిధములంగా నుండుటవలన, తద్భోగః = అమణ్యాదుల 

యినుభవము,; బహుధా = నానావిథములుగా, ఇప్యులే = అనుభవింవంబడు చున్నది. 

తా, పరమేశ్ళరునిచే సృజింపయిడిన వస్తువులు ఒశేవిధమైనను, 
& వాల యి 

ఆవస్తువులే అనుఫవించెడి వారిబుద్దవృత్తుల కనుగుణముగా బహువిధ 

ములుగా ననుభవింసబశుచున్న వి, 

ఆవ. ఆయనుభవ భేదము చే చెప్పు చున్నా శు: | 

క్ల. వాహక మతిం ల రుద స్థ హన్టిలాభత్క్ 
పళ న్ట్వ విరక్తాఒ త్ర, న హృహ్యుతి న కుష్యతి. 21 

వ్యా. సను సతి భోగ భేద భోగ్య భేదః కాల్ప్యేత, స వీవ నా_స్టీత్యాళంక్య 

దృశ్యమానత్వా నెవమిత్యాహ----హృష్యుతీతి. వీకో మణ్యర్థి తం లహ్ఞ్వై వృామ్యతి. 

అన్య స్తథావిధ స్తదలాభాల్ తధ్యతి. అత్ర, మణౌ విషయే విరక్తస్తు తం మణిం 

పశ్య ల్యేవ. లాభాలాభనిమితే" హర్ష శోథా న ప్రాప్నో తీత్యర్థః. 

టీ. ఏక 8=మ ణి వాంఛగ లయుకందు, మణిం=మణిని, లజ్ఞ్వా=పొంది, హృష్య లీ= 

సంతో షీంచుచున్నా (డు. అన్య 8=మ జీ యొకడు (దానిని సోరినవాం జే), అలాభత;$= 

అది లఫింవమిం జేసీ, .శుఢ్యరి=కోపిం చుచున్నా (డు. అ తృ=ఈమణివిషయమై,నిర క్ట $= 

దానియం దపేత లేనివాడు, పశ్య కేవ = ఊోరకచూచును, న పృాష్యుతి = నంత 

సీందండు), న కువ్యతి = కోపింవ(డు. 

తా, మణి వొరకినవానికి సంతోషమును, లఫీంవనివానికి కోన 

మును విరక్షుం డగువానికి సంతోషము కోవమునులేక జౌదానీన్య 
మును కలిగించుచున్నది, అందుచే ఒశేవస్తును చి త్తవృ_త్తిశేదముచే 

అణాల అంటే అవ 

ననుభవమందు భేదమును కలిగించుట ప్రనీజ్ఞము, 
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అవ. జీవనృస్టములై న యాకారభేదములం జెప్పుచున్నా (డు: 
శ్లో ప్రియాం వ్రీయ ఉవేత్యక్చెత్యాకారా మణిగాస్త్రయ్య 

సృష్టా జీవై రిశసృస్థం రూవం సాధారణం త్రిషు. 22 
వ్యా. శే శే భోగ భేదోపర-కా జీవస్ఫ షా ఆకారశేదా ఇత్యత అవా ప్రియ 

ఇతి. మణినిస్థా$ (నీయ త్వా పియతో పే క్వత్వలతణా ఆకారభేచా జీవె స్సృష్టాః 
త్రీవ్వపి సాథారణమనున్యూతం యన ణిరూవం తదీశ్వ రనిరి త మిళ్య ర్థః, 

టీ, వ్రీయః = ప్రీ తివిషయత్వమును, అ్రియః = ప్రీ తివిషయము కాకపోన్చ 
టయు, ఉెపేత్యుశ్చ = ఊపేకూవిషయత్వము, ఇతి = అనియెడి ఆ-కారాః = అకార 
ములు, (త్రయః = మూడును, మణిగా = మణినిగూర్చినవి, జీవై 8 = జీవ్టలవేత, 
సృృష్టాః = కలిగింవంబడినని, ఈశసృష్రం = ఈళ్వరుండు కలిగించినది, (తీమ=మూండింటీ 
యందు సాధారణం = సామాన్యముగ నంటియున్న, రూపం = మణిరూవ మగును. 

తా. -ఈళ్వరునిచే నిరింపంబడిన మణిస్వరూవ మొక్క_కు విధ 
ముగా నుండినను ఆయాజీవులు దానిని వ్రైమించుట్క కోపించుట్క ఉవే 
వీంచుట యను నాకారములు మూండోవిధంబులుగా నిర్మింపండినవి 

అవ, మలియొక యుదానారణమును జెప్వుచున్నా (డు: 
న్, భార్యా స్నువూ ననాందా చ యాతా మా లేత్య నేకథా, 

వతియోగిధియా వి. ద్భిద్య తే న స్వరూవత్కు, 23 
వ్యా. ఊక్టం జీవసృహైకారభీదముదావారణాంత శేణ స్పష్టయతి. భాళ్యేతి. 

ననాంచా భ_ర్భృభగినీ యాత్రా 'జేవరవత్నీ (ప్రృతియోగిధియా భ_ర్భృశ్వళూ రాదిలత్ ఇ 
ప్రతియోగిగోచరయా బుగ్ధ్యా త_త్తదపేతయేత్యర్థం. 

టీ 

దీ ద్ జ (1 < స అఫ్ టి. యోషిత్ = సె (ప్రుతియోగిథియా= భేదబుద్ధి చేశ, భార్యా = భార్యగాను, 
ననాందాచ = ఆండుబిడ్డగాను, యాతా = త్రోడికోడలుగాను, మాతా = తల్టిగాను, 

= నానావిధముంంగా _ భేదించుచున్నది. స్వరూపతః = స్త్రీ 
స్వరానమునందు, న = 'భేవము లేదు. 

తా, ఒక్ష్కేని ఎనిమి** మామ మొదలై నవారు భార్య, 
కోడలు, ఆయుబిజ్ష, తోడికోడలు, త్ల యని వారివారివరున ననుసరించి 
"భేదముగాం దలంచినను నీ స్వరూవమునందు. ఇోదము 'బేనటు జీవుల 2) రు యగ బుద్దివృ త్తి ననుసరించి ౫ (సము నానాపిధములుగా నుండినను ఈశ్వర య ల! cern 

సృష్ట్రీలో నొశేవిధముగా నుంచుటకు భంగము లేపు, 
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అవ, నీవన్న మాట బాగుగా లే దని ఫపూర్వవవీ, యా తేపించుచున్నాండు...... 

నో, నను జూనాని ఛిద్య్ధంతా మాకారస్తు న భిద్య తే, 
mn og గా జై 

'యోషి ద్వవుష్యుతిశ దరూ న దృష్టో జీవనిర్మి త, 24 
వ్యా నను యోషిద్విషయాణి భార్యాస్ను చేశ్యాదిజ్ఞానాశ్యేన భిన్నాన్యువ 

. లక్యుం'తే. న తు కద్విషయభూతాయా యోషితస్స్వరూే ద్ర దృశ్యతే. అతః 
ప్రతియోగథియా యోషిద్భిద్యత ఇత్యు క్షమయు క్తమితి శంక్య తే_ననిితి, 

| టి. నను = ఫీనీ సిద్ధాంతీ, కానని = శ్రీ విషయకమైన జ్ఞానములు, భద్యం తాంజ 

"వేబుపబటు వంబడులాకం 'అకారస్తూ స్రీయొక యాకార మన్ననో, న భిద్య లే= వేలు 

వబువయడుట లేదు. యోషీద్వపుషి= స్త్రీ సీ శరీరమునందు, జీవనిరి లకీ = జివునిచే నిరి,౦వం 

బడిన, అతిశయః = గ్ త్త ఫొ, తయావము, న దృష్ట్రక = చూడయడుట "లేదు, 

తా. టీ అదె చ్రైతసిన్టాంతి ! ఒక స్త్రీ ని గూర్చి వారివారికి భార్య 

యని, కోడ లని యీ ప్రా యములు నిన్న భిన్న ములుగా నుండు6 గాక, 

ఆకారములో "భేదము గజ, జీవ్రండు. నిర్మించిన కొ, తయా కారము 
సీయం టబేబేని కనుపించుచున్నదా? కనుపించుట లే దని భావము, 
ఇది వూర్యుపతీయా శేషము, 
ఆవ సిద్ధాంతి సమాధానము. ' జెప్పుచున్నా (డు: 

న్ * మైనం మాంసవమయీాయోషి త్కాచి దన్యా వమనోమయీ, 
మూాంసమయ్య్య్యా అఖేచే2ఒవీ ఫిద్యతే ఓ మనోవయా, లీ 

వ్యా. జ్ఞా జాన'వె వైలక్షణ్యస్య ఫై 'జేయవె వైలతణ్యావినాభూకత్వాత్ సై 'బేయాకారభఖేదో 

ఇంగీకర్తవ్య వవేత్యాశయేన ప వరిపారతి._ .మెవమితి. 

టీ, .మెవం = ఇటు లామేవింపరాదు. మాంసమయీి = మాంసముయరూా వము 

గల్క యోషీల్ = స్త్రీ అన్యా = ఇకరమను, కాచిత్ = ఒకానొక, మనోమాయీి= 
మనోమయరూవము గలదియు నగును, మాంసమయ్యా = మాంసమయరూవము వేత, 

అభేదేఒపి = భేదము లేకపోయినను, మనోమయీ = మనోమయరూవము, ఖద్య లే 
హి = భేదింపంబడుచున్న చే యగును. 

తా, ఓ పూర్వసమీ ! | నిశంక సరిగా లేదు. ఆస్త్రీస్వరూప పము 

మాంసమయా కార మొకటి, మనోముయాకార మొకటి, ఇట్లు ద్వివిథా 

కారము గలిగియున్న ది, మాంనవుయ జేపామునం దాకారభేదము 

నీ గ: గం! ఛి a 5 లేకున్నను వెనిమి:3 మావు మొవలగువారికి మనో వృత్తియందు స్రిని 
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గుణీంచి __హాకార భేదము కలుగు మునే యున్నది, ఎప్పుడును వ స్తువ్రనం 
దద విశేషము లేనిఏ అభిప్రాయ ఫేవము కలుగదు, అట్లు కలుగుటచేత 
స్రేస్వరూవ 'మునందు నాయాకారని*ే ఇసమున్నట్టు జప్పుకొనక తప్పదు, 
లయ-కారని శేషమే జీవసృృష్ట్రము 

అవ. మఅల పూర్వ వాది కంకించుళునాా య: _ 

న్లో, భా/ం&ః స(వ్నమనో రాజ్యస్క తిమ్మ స్తు మనోమయం, 
“ జ్యాగృన్లాసెన మేయస్య స మనోమయతేతి చేశ , 26 

వ్య నను, భాం త్యాదిస్థ లే బాహ్యవిషయాభా వాల్ త్ర (తృ్కత్యం వస్తు మనోమ 

యనుస్సు. ర్రమికిస్థళే తు తదనువవన్నం, బాహ్మావస్తున స్ఫతాష్టదితి శంకే. 
భాస్తే స్తీతి, మాచేన ప్రత్య మాది పృమాణేన 'మేయస్య ప్రమే య స్యే త్య ర్థః 

టీ, భాంతిన్వవ్నమనోరాజ్యస, ఎతిషు = భాగంతికాలమునను స్వవ్న కాలము 
నను, మనస్సులో నితరవిషయముల నాలోచించునవ్వుడును, స్థృరించుటయందును,; 

మనోమయంజమనోమయా కారము, అస్తు = ఉండుంగాక! జాగ గన్తానేన = (పృత్యత 
పృమాణము చేత, మేయస్య = నిషయమగు వస్తువునకు, మనోమయ తా = మనోమయ 
భావను; న=తగదు, ఇతి "చేత్ = ఇట్టందు'వేన్సి వినుము... 

తొ, సద్దాం! భె/౦తివశయందూును, స్వవ్నవళ యందును, విష 

యథ్యానమం"' ను, స్మరిం? ఎటయంగోను తోంవెడిదానిని మనోమయ 
మంవి సరీ కాని, వ్రగ్యతముగా జాగ దనస్థలో కనుపడెడి వస్తువు 
లను మనోమయ మని * చు బుట్టు? ప్ర గ్య్యయేమున క నుష్షైడిదానికం కు 
వే అని చెప్పుటకు వీలు శాన. 

అవ, అస్టాంతి వె "సెయా శేనణకు సమాధాన మిచ్చుచున్నాండు: 

న్డ్, బాగం మానే తు మేయెన "యోగా కా సన్టద్విషయాకృతిః, 
ఖా ప్యపార్ట పక కాను 0] "స్ట గు మర ఉదిఏన;, 97 

వా పృమితి స్థ గలే "చి బొహ్మంవిషయ స సత్త శ్తనుంగీకరోరి...... బాఢమితి. క్షణం తర్హి 

తద్విషయస్య మనోమయ ర నుచ్యశ ఇళ్యళ్ ఆనా---మానే తతి. మానే విషయా 
కృతిస్తు తన్న మేవమీన యో గాత్సంబంభా త్స్యాల్ , ననిషిదం సరకపోలకల్పిళమి 
త్యాశం కావా భాషే తి, 

టి. బాఢు = నిర్కే మానే ఆ ప్రమాణమునందు, మేయేన = విషయముతో, 
యోగాల్ = సంబంధమువలన విషయాళ్ళతి = విషయా కొరము, స్యాత్ = అగును. 



రగ్0 శ్రీ 'వేదాంతవంచదళి, చతుర్ధ ప్రకరణము 

ఆయం ఆర్థః = ఈసంగతి, భావ్యవా _క్తిక కారాభ్యాం = భాష్య కారుల చేతను, వాదర్తిశ 

కారులచేతను, ఉదీరిక3 = చెప్పబడెను. 

"తా మనోవృత్తి తి వ వనూణమను,. ఘటాదివిషయము వ్ర మేయము, 

చిదాభాసునితోం గూడిన ునోన్న త్రీ త్రి ప్ర మేయనుతో నప్పు 

ఆమనోవృ_త్తియందు విషయా కార మేర్పడును. వృత్టతుమున( ను 
వ స్తువ్రలయా కారము చి త్తమునం దేర్చకుచున్నది. అదియే మనోమయ 
రస మగు నని భామ్యఎ నాక కారు లిరున్రురును చెప్పిరి, 

. అవ. భాష్య కాడనివాక్యమును పఠించుచున్నా (శు; 

Ee మూషపూని కం యథా తా చం తన్ని భం జాయతే తథా, 
రూపాదీ౯ న న్యావున్నవ చ్చి త్త త్రం తన్నిభం దృశ్యతే భు9నప్. 29 
వ్యా. తత్ర (5, కావద్మావ్య శారవచన ముదాహారలి....మూషేతి. యథా ,దు తం 

దు 
తామ,౦ చూపాం సిక్తం సత్తన్నిచం జాయే తత్సమానాకారవద్భవతి. తథా 

చా వపళా విషయాక్ష వ్యాప్నువద్విషయీాకుర్వచ్చి త్త తం ధ్యవమవశ్యం తన్నిఛం 

దృశ్య లే ఊపలభ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ యథా = ఎట్టు! మూషఘహాసి క్షం = మూసయందు కరుగంబడిన్క తా, మ్రం = 
రాగి, తన్నిభం = అమూసయాకారమునకు సమానయమెన యాకారముగలది, కేం 
అగునో, తథా = అటే, రూపాదీక్ = రూపము మొదలగు విషయములను, వ్యాస్ను 
వత్ = వ్యాపించిన; చి త్తంజచి క్రీము భవం = నిశ్చయముగా, తన్నిభం = అఘటాది 

వీషయాకారముగలది గా, దృశ, తే = చూడంబడుచున్నది. 

తావి గ్ర హాదులను పోతపోయువాంయ తొ మృమును కరగి 

మూసకట్ట పోయును. అప్ప జాత మము మూసయా కారమును 

చెందును. అశు ఘటము మొదలగు వ స్తువులయందు వ్యాపించిన 

మనస్సు ఆయా విషయాశకారమును పొందుట యనుభవసీద్దము. 
బ్తదియే మనోమయరూవము, + 

అవ. మజియొక దృష్టాంతమును 'జెవ్వచున్నాండు: 

క్లో, వ్యంజనో వా యశథాలోకో వ రంగ స్థిస్వా కారతొా మియాత్ , 

సర్వార్థవ్యంజక త్వా ద్ధి డ్ రర్జాకారా వద్భళ షే. 99 

వ్యా. నను శామ్ర చేరస్నినవళ్కాద్దు య్య మూహానిషీ కన్న కనినమూహాఖి 
ర్ 

సూశేన వలి మూషహాకారావత్తావవీ బుజ్జేరమూ రాయాస్తాత్రూ విల ణాయా 

న 
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విషయ వ్యా ప్రావపీ కుక స్తదాకారావ రిక త్యాశంక్య దృష్టాంతాంతరమాహ.---వ్యంజక 

ఇతి యథా నా వ్యంజకః వ్రకాశక ఆలోోక్ష అత పొదిర్వ్యంగ్యస్య (స్కకాశ్యస్య 

ఫఘటా దే రాకారతొమాకారవత్తామియా త్పొావ్నుయా దేవం ధీరపి సర్వార్థస్య వ్యం 

జకతాష కృళలపదార్థ ప్రశాశకక్వాదర్థా కారా అర్థస్యా కార ఇవా కారో యస్యాః 

సా తథా ప్రదృశ్య తే బ్రక నెణోవలభ్యత ఇత్యర్థః 

టీ. వ్యంజక8 = వస్తువులను కన(బజిచెడిి అలోకః = 'వెలంతురు మొదలగునది, 

వ్యంగ్యసన్య = నుటాది వదార్గములయొక ఆశారతాం = అకారమును, ఇయాల్ = 

ఫొందును. ధీక8 = బుద్ధి, సర్వార్థవ్యంజకత్వాల్ = సర్వపదార్థములను ప్రశాళింవ్వ 

"జేయును దగుటవలన, అస్ధాకారా = ఆయావిషయా కారనుగల దై ప్రదృళ్య లే=చూడం 

బడుచున్నది. 

తా. వెల్లును మొవాలెనడి ఘటాదివిషయాకారమును పొంది 

నట్లు బుద్ది సరస్సనిషయములను (పెల్తురువ లె) ప్కకాశింపజేయునదిగాన, 

ఆయావిషయా కార మై కన్పట్టును. 

అవ, వా రిక కారాళస్తాయమును వఎెవ్వుచున్నాండు:. 

శ్లో, మాతు క్రానాఖినిష్పత్తి ర్నిస్పన్నం మేయమేతి తత్, 
ro వ ౬ న్ జ 0 బే మేయా'ిసంగతం తచ్చ మేయాన కషం పృవన్య తే, 80 

వ్యా. ఇటానీం వొ ర్తి కారవచనమాహ---మాతురితి. మాతు? సాధిస్థానబుద్ధిస్థ 

చిదాభొపరూ పాఠ్ప్ర) మాతు రానాభినిప్ప తిరానస్య సాభాసాఎతఃకరణవృ త్తిరూవస్యాఖి 

నిష్ప త్తిరుత్స త్తి ర్భవతీతి శేషః. నిష్సన్న ముళ్నన్నం తన్వానం మేయం ఫుటాదిరూవ 

చీలి ప్రాప్నోతి. కించ తన్తానం మేయాభినంగతం ప్రమేయేణ సంబద్ధం సో యాభ 

త్వం మేయస్యాఖవాభొ యస్య తనేయాభం తన్య భొవస్సశ్త ష్టం మేయసమానా 

శారళాం ప్రవద్య లే ప్రాని స్ట తీళ్యర్థః. 

టీ, మాతు? = (ప్రమాతవలన, నూనాఖినివ్ప త్తి = (ప్రమాణముయొక్క_ 

యుత్స త్తి యగుచున్నది. నివ్పున్నం=బిట్లు పుట్రిన ప్రమాణము, మేయం=సుటాదివిసయ 

రూవమును, నీతి = ఫొందుచున్నది. తచ్చ = ఆ ప్రమాణము, మేయాఫేనంగతం ౫ 

ప్ర మేయముతోకూడిన్నదై; 'మేయాభత్వం = భుటాదివిషయాకారమును ప్రవద్య తే= 

పొందుచున్నది. 
+ 

అయా చు. ఉత గ టు అ త > అట జో న 

తొ, అఏ*క రణ HOw మే సన్యము సృమాణి యనంబసును, 

ఈం లో కలీ క 11 అ గ్ర 

అట్టి వ్ర మూపతొ్6 గారూషన నునోొవ లి త్తి వ్రమాణ వునంబదును, 



252. శ్రీ వేదాంతవంచదళి, చతుర్థ ప్రకరణము 

ఘటాదివిషయములు వ వ్రృమేయములు,. వ్ర మాణను ప వ్ర మేయాశాక 

మును బాందుచున్నది “ఘుటాదిసమానాకకనమును పంద ననుట, 

వ. ఫలితమును చెప్పుచున్నా (డు: 

న్లో, క్వేవం విషయా జ్యా స్తో ఘటౌ మృన్మయధీమయా, 
చ ర్ వం స సామా! 

వ్యా ఛవ ల్వేవం, ప్రకృతే కిమాయాళమిశ్యక ఆహ-___న ల్యేవమితి. నను 
మృన యథుట స్యేవ మనోమయభుటన్య తేనైవ మనసా గృహీతుమశక్యత్వాల్ గ్రా గాహ 
కాంతా రాభావాచ్చాసిద్ధి రే వత్యాశంక్య గాదా కాంక రాభావో౭సిస్ట ఇత్యాహ-___ 

మృన యో మానమేయ స్తథా ధీమయః సాక్షీభాసన్య ఇత్యర్థః. 
శీ లాం థి 

టి. వీవం సతి = ఇట్లుండగా, విషయా = విషయముశె న, ఫఘటో = ఘట 

ములు, మృన యధీమయా = మృదిషకారముగాను, బుద్ధివృ త్రిరూవముగాను; ద్వౌ = 

రెండుగా? _స్తజఅగుచున్నవి.,.మృన్మ యః = మృన్మ యసుటము మానమేయః = (పృమా 
ణమువే 'తెలువంబడునది స్యాత్ = అగును, ధీమయః$ = బుద్ధివృ త్రిమయమగు సుటము, 
సాక్షీభాస్యక = (ప్రృళ్యగాళ్ళ చ భావింపంబడును. 

తా, ఘటము  మృడికారముగాను  మనోమయముగాను, 
రెంశుగా నగు చున్నది, మృద్వి కారఘుటము నృ _త్సీగమ్యుము, సమయ 

ఘటము సాశీ చేతనే తెలియంబడాను. 

అవ, జీవస్ఫవ చై దై ప్రతము బంధ్హహాతు వని చెవ్వుచున్నా డు: 

న్, అన్వయవ్యుతి రే కాభ్యాం దీమఈోా జీవబంధకృత్ , 
సత్యను ౯ సుఖద్వూఖే స్ట నీ స్పెన్నసతి న ద్వయమ్. లి 

వ్యా. ఛవ ల్వేవం ద్వివిధం చ దై పతం. అ శ్ కస్య ఊపాయత్వం, కన్న చా చేతి న 

క్టాయత ఇత్యాశంక్య జీవ వన్ఫప నిస్టైవ సూయశర్టమిత్యభిశ్రేక్య తన్య బంధ "హేఠతుత్వం 

దర్శయతి.__.అన్వయేతి. అన్వయవ్యతి శే కావేవ దర్శయతి.నళ్య్ళసి న్నితి, అసి కొ జీవ 

న్ఫచే న్న మానస (వ్ర పంచే సతి విద్యమా'నే నుఖదు9 ఖే స్తో భవకక, అనతి తు తసి సన్న క్షయం 

సుఖం దుకఖం స్ నా స్తీక్యర్థః. 

టీ, అన్వయవ్యతి కే కాభ్యాం = అన్వయవ్యలి లేకముల చే, ధీమ:మేక= =మనోవృ శ్రి త్తి 

రూపమగు దై పతకము, జీపబంధకృత్ = జీవునకు బంధము కలిగించుచున్న గి. అసి కొ 
సతి = ఈమనోమయచి బై ప్రతముండంగా, నుఖదుంఖే = నుఖదుంఖముము, స్త = కలుగు 
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చున్నని. శసీ క్ = ధీమయ టై ైతము; అసతి=లేనవ్వుడు, దయం = సుఖదుఃఖములు 
చెండును, న = కలుగవు. 

ny 0 . మనోవు యె చెత మున్నంతవజకు జీవుడు సుఖదూఃఖముల 
నను భనెం ౫”; సంలు ) అట్టథివు.నువై (తము లేకున్న జీవునకు సుఖ 

సుఖములు ₹ నని అన్వయవ్య నతి ౦ 'కనులచేం జెప్పుచున్నా (డు. అన్షయ 

నున గొ, లర, యున్న వే పజకీమొక్క_ట్రియసు ఉన్న దనుట, వ్యతిరేక 

నున్న ERSTE లేకున్న రిండవదియు లే ననుట, 

WI, MACNON ప్రయమ్య తెనేకములు బాహ్యృవ 

మున ౮2 Vim 
ళల 

wt శ 
it శ (0 ఎ 1 ఎ గబా 
(సె * CI) "gD Cw ఆఆ Te ఫ్ స్యవ్నా వె గ్ బఢ్య తే నర, 

గి < సెగ ఆసు ము ర్ సు సహ్వప్యస్మి న్న బధ్వ లే లె, 83 

పళ్ళు. నూ “వన్యయన్య తి రేక చాహ్యార్ధవిషయా కిం న స్యాతామిత్యత 

ఆహంనరీగి. నరో మనుష్య. ఏకదువ పలక ణనుస్యేఘోనుపి. న్టప్నాదొ స్వప్న 

న 9" ల చన! గ ర్థేజనుకూలే యోాషి చాడ పతి తికూా లే వ్యాఘా)దొ చ పార 

నిజ ఇ మిన గుం య. అఏద్యమానేజన బదధ్భ్య తే నుఖదుఃఖాభ్య్యాం యుజ్య తే. సమా 

నువిషయము లేల కా వని శంకించు 
అనె 

థ్ For py rid "ట్ Pry: నత్యపీ న బధ్బ లేన నుఖదుః ఖా దిభాగ్భ వతి. అత స్త 

ద్వెషలాానాన్వా! వ! చ్ "ను స ఇత్యర్థ 8 

ట్ సరల అ వుషు, స్య ండు బాహ్యార్డే = బాహ్యావిషయజాతము,; అసత్య ప్ = 

లేనీ సమ; Wg Wy" జు స్వన్ననునోరాజ్యాదులయందు, బధ్య తే = నుఖదుకఖము 

Hh Jw ననా నయము, జమంథిను స్టమూర్భాను = సమాధి సుప మూర్భావస్థల 
అజ 

+ ళా + uo జ _ ల ఇ ౪ 

ian టి అ కె బెహ్య్యావీషయము లై న వ్యాఘా,)దికము) నత్వపవి = ఉన్నను, 
ty 

1 | గో అ జో శ! pn 

న్ సధ అ mm సిటినునుంనుయుల ను జనిగించయుట లేదు. 
+ 

fi ఇ ఇ; “ay On గగ కు పిట జ ఆ అం 

షక Dy స స యంగం "బి హ్యసీషయనులు అకున్నను సుఖ 
tie 

1 ' 1 శు ॥ గే న్ క ఇంచు el ne ఇం భె న్ చి - న 

న్, oY ము 4! నకం కలుగు th My గం నలు గుం ట్ల, మూర ఇనస్థ్రల 

11 న wen ఈ, అం జో OE శ మ ' ద వల ORES సు లును ను. సుఖి గుఖను ఎ కలుగుట లేదు. 
4! + జక నా Kk 

టం జం i ” శే w my" = my, అ, “9 ను న! అర, (= వి 

వినను సట్ సరు సుఖముఖెబాతుప్రు లనుటకు విలు లదు, లా 
స! ఫే గా al 

॥ ః ఆ Da ఖు లల జలగ ఖల క ( 

ను MID అ గం నం వము లు DIDI, అః] ఫ్మయ యన స్తుజూత' మే 
శో [1 9 ih ట్ 

“ Cr wy భె OE TN 
+ 

we GO TOM ష్ మే బంధౌబాతు వనముటను స్పష్టకరించుచున్నాండు:--- 
జీల ఈం? 

1 
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ఘటాడివిషయములు వ్రమేయములు, వ్రమాణము వ్రమేయా కాత 

మును పొందుమున్నది, ఘటాదిసమానా కారమును పొందు ననుట. 

ఆవ. ఫలికమును జెస్టుచున్నా (డు 

శ్లో సల్యేవం విషయా జ్యా స్తో ఘటౌ మృన్మయధీమయా, 

వాన మేయ న్ా సం ను పివుయః, £31] మృన యో మానమేయస్స్యా పతీ భాసర ధీ 
జర కీ. జి అ అన్ చ గొ అటే 

వ్యా. భవ'త్వేవం, ప్రశృళే కిమాయాతమిశ్యుత ఆవాస అ్యవమితి, నును 

మృన యథుట స్యేవ మనోమయభుటన్య తేనైవ మనసా గృహాతుమళక'త్య్టాల్ గాకా 

వావ [ నా on కం అడ కా "తార పొడ సీర "స మ్ "కాంతారాభెబ చ్చాసిద్ధిరే వేత్యాశంక్య గానా ంతరాభొపో౭ స్ట ఇత్యాహా 

మృన్యయో మానమేయ స్తథా థీమయః సాక్షీభాస్య ఇత్యర్థః. 
జ్ వీవం సతి = ఇట్లుడంగా, విషయా = విషయమున, ఘటో = గమకీఎ 

వ్ర. (Prem 

ములు మృన యధ్గీమయా = మృద్వికారముగాను, బుద్ధివృ త్తిరావను'గాను, ద్వా ఆ 
శెండుగా) _స్త$=కగుచున్నవి,,మృన్న యక = మృన్శ యఘుటము మాన 'మేయ$ = డయా 

ణముచే 'తెలువంబడునది, స్యాత్ = అగును, ధీమయ$ = బుద్ధివృ తిమయమగన సుతు ౩ 
సాత్షీభాన్యః = పృక్యగాక చే భావించంబడును. 

తా, ఘటము  మృదిషకారనుగాను  నుశోమయమను గానప, 

చెంశుగా నగుచున్నడి, మృద్వి కారఘటము వృ_త్తిగ వ్యుము, నీకు ము 

ఘటము సాథీచేతనే తెలియంబడును. 

ఆవ. జీవసృష్ర దై పతకము బుధహేతు వని చెప్పుచున్నాడు; 

తో అన్వయవ్యతి రే కాభ్యాం ధీముయో జీవబంధక ల్ , 
సక్యస కా సుఖదూఃఖే స్ట _స్పస్నిన్నసతి న దయను, సరె 

వ్యా. భవ'త్వేవం ద్వివిధం డ్రైకకం. అత్ర కన్య హేయకశ్వం, కన్యనా చేతి నో 
క్టైాయత ఇత్యాశంక్య జీవసృష్నన్యైవ హాయత్యమిళ్యఖిప్రేళ్చ తస్య బంధహేతుళర్వణ 
దర్శయతి-_అన్యయేలి. అన్వయవ్యతి రే కా వేవ దర్శయతి.__నళ త్రి న్నితి, అసి క్ ఉత్ వ 
సృ మానస ప్రపంచే సతి విద్యమానే సుఖదు? ఖే న్లో భవక$, అసతి తు కసి న్న ద్వయ ౩ 
సుఖం దుఃఖం చ నా స్తీక్యర్థః, | 
నా i = అధ 

టె అన్వయవ్యతి శే కాభ్యాం = అన్వయవ్య తి రేకముల వే, ధీముయ$=నునోప్భృ శా 
యో ణో ' ల . రూపమగు చై కృతము జీవబంధక్ళల్' = జీవునకు బంధము కలిగించుచున్న ౧. అసి క్రొ 

"తె = కఈమనోమయై వ్రతముండంగా, సుఖదుఖే = సుఖదుఃఖములు, న ఇ కలం 
సి 
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చున్నవి, తపి స్టిక్ = ధీమయదై ఏతము, అసనతిజ=లేనవ్వుడు; ద్వయం = నుఖదుఃఖములు 

రండును న = కలుగవు, 

తా. మనోవముయచె దైఏక మున్నంతవజకు జీవుయ సుఖదుఃఖముల 

ననుభవించుచున్నా ౬. అట్టిథిమ రుద్వైతేము "లేకున్న జీవునకు సుఖ 

దుఃఖములు లే నని అన్వయన్యతి రకములచేం జెప్పుదచున్నాండు. అన్నయ 

మనంగా, ఒకటియున్న 3 మజతయొక్కటియసు ఉన్న దనుట, న్యతి రేక 

మన్న, ఆ'మొవట్ స "లేకున్న "రెండవదియు బే చనుట, 

అవ, కయన్వయవ్యలి ముం బావా వస్తువిషయము లేల కా వని శంకించు 

చున్నాడు 

న్డ్, అసశ్టపి ప్ టిహ్మ్యో స స్వవ్నా న్ 6౪ బధ్య లె నర, 

ల. వ గ 
సమాధిను క £ వుం రాను సః పస్టప్యస్న్ న్న బధ్య్వ తె, 88 

వ్యా. ననూ కాావన్టయన తిశేకొ చబాహ్యర్లవిషయా కిం న స్వా తామిశ్యత 
ఆం ఫీ తీథే లి 

ఆహ.---అసతీతి. నరో మనుష్య$. వీశదువలతమ్షణమ న్యేషహిమసి. స్వప్పాదౌ స్వప్న 

స ఎ్రతౌన్టీది్ ఇదీ బ్రా? గ్య రేజనుకూలే యో షి చాడ” వ్రృతిహలే ఇ న్యాఘా)దొ చ పూర 

మార్గశే ' విషయేషసత్యసి అవిద్య నూ చే2_పి బ్య ల నుఖదుకఖాభాం యుజ్య శే. సమా 

భ్యాదిను ను అస్ ౯ బొ సశ నత్సస్ న బధ్భ'తే "న నుఖిదుఃఖా దిభాగ్భవతి. అత్త 

ద్విషయావన్వయవ్యతి శే రగ" నట్ట ఇష 

టీ. నరః = మసన్ముండు 3 బొాసళ్యిళ్ధై = బాహ్యావిషయజాతము, అసత్యపి = 

'లేని'జి నను, నషప్నాద” = స్వప్న మనో రాజ్యాదులయందు; బధ్య తే = నుఖదుకభఖము 

లను జెందుచున్నాందు, నమంథిను నమూర్భాను = నమాధి నుక మూర్భావస్థల 

యందు, అస "= ఈ బొహ్యువిషయములైన వా స్రఘా)వికము) సత్యపి = ఉన్నను, 

న బధ్య తే = నుఖదుకఖములము కగిగించుట లేదు, 

CER స్ట ముం" ఎ 'హాక్టిసిష మునుల లేకున్నను సుఖ 

దుంఖములు (a ( స నకు కలుగు గ సున్న pe సాధి, సు చస, నుం అ ర్భానస్థల 

అఆలాకే 

కావున 'బిహ్యూవ స్తుప్రలు సుఖమును హీంతున్రు అనుటకు వీలు "లేదు. అ 
snus అలో . ఇ క. ఇ ఇ a ee ee “ తభ అర కలో జ్ స్థా రకా ౧న స్తుష్ఫుః అ నువు వము తినరు. అః ధమయనవ సుజా వ్ర మ 

బ్ర wD = చె. x] th) అలి 

వ. ల 
యందు బిిభ్హొటన స్తు 0) నును సభను ౨ కలుగుట తయ, 

లీ ము 

La) 

న... ఇ" జ ఇ ఇటో 
MIM up SYS. 

(ఫం నునోమయి 2 ఫర్ట్ సమీ బంధెపాగు నపుటును న్పష్నీకరించుచున్నా( డు: 
by 
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న్లో, దూరచేశం గతే పుత్రే జీవల్వేవాత్ర తత్ప్చితా, 

వివ వ్రలంభకవాశ్యేన "సుతం వముత్యా ప్రరోదితి. £1 

వ్యా. మనోమయ ప్ర వంచస్య ఎంధక ల్వేనాన్వయవ్యతిలేశావుదావార ణన స్స 

యతి.___.దూరచబేశమితి. జేశాంకరం ప్రాస్తేవు పుత్రే, తత్రజీవల్యేవ సత్వ త న్వగ్భెహీ 

స్థితః కస్ట పితా వివ (పృలంభకన్య మిధ్యావరనైః వరవంచకస్య త్వత్స్పుత్రి, తో త 

పక్యేవంరూడే పుల వాశ్యేన స్వవుక కం మృతం కల్పయిత్వా ప్ర ప కరేణ కోపం కరోతి, 

టీ, పుత్రే జా పుతుడు దూరచేశం = దూరడేశమును గశేఎపొందిననాం ; 

జీవ'క్యేవ=జీవిం చియుండియే, అత్ర = ఇక్కడ (తనయింటను, తల్సి తాజవానితం డై: 

విప్రలంభకవాక్యేన = మోసగానిమాటవేశ, మృతం = చచ్చె నని మత్వా = తలంచి, 

ప్రో దితి = వీడ్నుచున్నా (డు, 

తె దూర దేళములోనున్నప్పుత్రుంయ వాస్తవముగా. సజీవుల 
యున్నను, మోసగాడు తనప్పుత్రుంయు చచ్చె నని చెప్పినమాట 
తండ్రి దుఃఖమును పొందుచున్నా (గదా | చావ్యావ్రుత్రు, ( శినన్న న్వు 

మవోమయవు శ్రుండు నశించుటచే తండ్రికి ముఖము కల్తినని, 

అవ, దానినే వ్యతి శేకము వేం జెచ్వచున్నాండు..._. 

శ్లో, మృతేఒవ తన్మీ౯ వార్రాయా మశ్రుతాయాం న రోదితి, 
అత్ర స్సర్వస్య జేవస్య బంధకృ న్య నానసం జగత్ , 3) 

వ్యా, త్రసి సే న్నేవ పుత్ర త్రై వ మృ లేవి తన న్భృతివార్తాయా మశ్రుతాయాా ఎ 
సతాం న కోదన కరోతి ప సలిశమాహా_.. అత్ర ఇతి. 

టి కసి క్ = ఆపు కుడు, మృ తే౬పి=చచ్చినను, వార్హాయాంమరణ వా గ్గ 
అశుకాయాం = వినబడనవ్వుడు, న రోదితి = నడ్వండు. అతః = అందు చత 
సర్వస్య జీవస్య = జీవుల కందతికిని మానసం జగత్ = మనోమయచె దెెళము, బంక 
కృల్ = నుఖదుకఖములను కల్పించుచున్నది. 

తా అట్టి సుత్రుయ చచ్చినను, వమురణవా రత తండ్రి, కి తెలియనంత 
వణకు, వానిక్ దుఖ చెదుగదా | | అందుచేనశ  మునోడుయ వ వ్ర కం షా 

బంధేళు వని వై రెండున్లోకములయందలి యన్యయవ్యతి' ర్వ కష్టం 
తములచెే స్పస్ట్రము, 



చె ఏతనివేక ప్ర కరణము రరర 

అవ, బాహ్య వ్రపంచమునకును నుఖదు?ఖములకును సంబంధము లేదంటివి. అది 

భొద్ధమ తాంతర్ల విజ్ఞాన వాద మగు ననంగా సమాధానము! 

న్లో, విజ్ఞాన వాదో బాహ్య స్థ థో యన్ధ్యా క్చ్యాదిెవాతి చేత్, 

న హృద్యాాకార మూథాతుం చాహ్యస్యా వేవ.శత్వతః, 86 

వ్యా. ధీమయస్య జగత్ సోబంధేతుత్వొంగీకానే బాహ్యార్థాపలా పాదపసీ ద్ధాం 

తాపాత$ స్యాదితి కంక'తే__విజ్ఞాశేతి. వరివారతి..__ నేతి. యద్యవి మాననప్రవంచ 

స్రైన్థవ బంధే బాతుక్వం, తాని త్ర కేతు ర్వేన బొాహ్మార్థస్యావ్ స్వీకారాన్న విజాన 
a జు 

వాొదపృసం ౦గ ఇతి భావః. 

టీ, బాహ్యా ర్థే = బావ్యావన్నువు, వ్రైయర్ధ్యాల్ = వృర్థమగుటవలన; ఇహ = 
qq 

ఇక్కడ, విజ్ఞాన వామూవిజ్ఞాన వాదము స్యాదితి చేత్ =అగునంటి వేని వాది ఆకారం= 

చిత్రములో బొాహ్భావన్తురూవమును ఆధాతుం = కల్లించుటకు, 'బావ్యాన్య=బొవ్యాను 
లా ~0 

యొక్క, అ పేక్షీ కతత? = కావలనీవచ్చుటమే, న = విజ్ఞాన వాదము “కాదు, 

శా చి తమునం చాకారనును నలీగిం చుుుకు "చాహ్యావ స గ్ 
జాల — 

చేతు మేము కావలె ననుచున్నాము గాన, అటి అవేత బొత్తిగా 

అనవసర మనసె] విజ్ఞానవ వాదములో మావాళము చేరదు, 

అన. విగానవొదమెనను విరున "మేమియు లే నని చెప్పుచున్నాడు: 
CP og GU 

. గ్ ఏ యుస్థ్యన సస రి ణి పొసి న వారయితుమిళ్ళ్ టా 
న 
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వ్యా. నను న సృాద్నాళిారమర్పణాయ _నాహ్యపదార్డ న “శీ క్షణీయ! పూర్వ 

ఫర్వమానస ప్ర, పృవంచనంస్కా-ర  స్పైవో్తం * కరమానసప్రపంచ హీతుతోషపప వస్తేరి 

సో శంక పాడనా సి! స. న We ఇ శ్యాశంక్య సౌ CH జేన శ SAE ర్ి న్నేయర్థ్యమి త్తి విజ్ఞాన వ చాత్యో 

జీవ ఇకుడ ఆసా బాస మి?), స్టన్ నాపి స్టో 'బొన్నార్థమే వావలపంగి. వయం న 

త్త "భీశత్యయ ఎ “మేవ చేవ ఇన్వర్థకి ల ప్రయోజన రాన, Sey దధ "మో౭.పయు క్ల శవ న పెర 

(క వశం శె హంటా రు. గడం అటు మో యుతం నాధ్టీనా నన్తుసిద్ది రప వ, యాజనాటదీనా, మాన 
క J న 

జ, ల 
క ay అనీ mi క | స ఫ్ర లి గ్ర వష గ. "బ్ భు దగ 

సిద్ధస్టృ క. En) స ర. న సస్య కన్తో పది షన సవ 

నూని బిభొన రప 

దీ. వెయర్యం = వ్యర్ధన్వ్పము, కన్లు = 1పంగాక్క బెచ్య్యాం = బెహ్యావదొగ్ర నాలు a (| (1 ae) 
( నే (4) 

శో త్రో జాలి నన ఖో ఓ ళో 

మును చారయుతుం అ నిపాంిుంచుటను సన సూ ౫ అం గీకరించము. మానాని = వ్రమౌ 
గా b 



956 శ్రీ) చేదాంతపంచదకశి, చతుర్థప్ర కరణము 

రాములు, వ (వ్రయోజనం = = (పృయోజనమును, నాకే నీ క్షం లే=అ పేత్షీంవవు; ఇతి = ఇట్లు, 

ఫీతిరి = శాసన నిరయముగదా. 
థి బా యళ 

తా, విజానవాదు బెవ్వుడును బాహ్యావ సుసిలిని ఒప్పుకొనరు, 
జా ఎట 

మేము బావ్యాన సుసితిని వ స్రవహార కాలమునం చొస్పుకొనుచున్నా ము 
ల్ ధి 

గాన వారివాదమునకును మావాదమునకును భీనము కలదు, వయో 

జనము శేనంతమాత్రముచే వస్తువే లే దని చెప్పుట కాస్త్రవికు 
ద్ధము వస్తుసిద్ధి ప్ర పమాణముల నవేక్సించును గాని, ప్రయోజనము 

చేకీంప దని ధా స్త్రనిక్ణయము గదా! ప్రత్యమాదిప్రమాణములచే 

వస్తువు లున్నట్లు తెలియు: చుండగా వస్తు స్థితొచే వ్రయోజనము "లేనం 

దున వస్తువు లసలే లే వని లౌకికులును. ఇకరవాదులును చెప్పరు, 

మేమును చెప్పము. 

ఆవ. నునోమయణై ఏతనివృ శ్రిచేకనే బంధము పోవునెడల, బ్రవాజ్ఞాన 

మెందుకు? అని శంక; 

న్లో, బంధ "శ్చేనానసం ద్రై4తం త న్నిరోభేన ఛామ్యతి, 

అభ్య నే పోగ మేవాతో బ్రృహ్హజ్ఞా నేన కిం వద, వక 

వ్యా. మానసదై్వ్యతస్యైవ బంధ్హహేతుక్వే తస్య మనోనిరో ఛాత్మ కళయోే 

నైవ నివృ శ్రీసంభవాద్భ)వాళ్లానస్య స్య బంధనివ రక త్వ్వాభ్యువగ మో విరుభ్యే కేశి శంక'తే 

బం ధేేదితి. 

టీ. మానసం ్ర్యైతం = మనోమయ, ప్రపంచము, బంధశ్చేత్ = బంధమైన, 

కల్ నిరోభేన = మనోనిరో ధాత్యకయోగము చేతనే, శామ్యతి = శమించును. అత$= 

అందుచే యోగ మేస = మనోని గ నాముశే, అభ్య సేల్ = అభ్యసింపవ లేకు, 

జ్ఞానేన = రకమా కిం = ఏమి ప్రయోజనమో, వద = చెప్పుము. 

తా. ఓసిద్ధాంతీ, మనో మయ ప్రృషంచమే బంధెహీతు వంకివెని, 

అట్టి బందనివ్వ త్రీ ూగాభ్యాసముచే కలిగాడి మనోనిగ హామువలన 
“4 నై ర రు కలుగును. ఇిహాజ్ఞానముచే బంధనివృ త్తి యని యేల చెప్పితివి? 

అవ, సిద్ధాంతి నమాధానము:--- 

గ్ ర లె ర్ గ్రాన్ దె (త స్తై “అక్ వె QA మిజనికుయః. (౧౧ ర్లు బ్ర న 

బహజూనం నినా న సాం దితి వేదా డివ్మః దానం సి న్ దితి ంతడిండిము, 99 

ఇ హా 
we 
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వ్యా. యోగేన కిం చైతోపళశమస్తాత్కాలిక ఉచ్య లే? ఆత్యంతికో వేతి విక 
ల్బ్యా ద్యమంశగీశృత్య ద్వితీయం దూషయతి.__ తా క్మా_లికే.* జాతా § 'జేవం 

ముచ్యతే సర్వ పాశెర్ణాతాా శివం శాంతిమత్యంత మే తి”. “యదా చర, వదాశాశం వేప 
ఖా 

అ య లీల ం అభ యిష్యంతి మానవాం, తదా దేవమవిజ్ఞాయ దుఃఖస్యాంతో భవిష్య తీశ్యాదిశుతిష్వన § 

యవ్యతిరేకాభ్యాం ద్రవ్థాజ్ఞునాదేవ బంధనివృ త్తిరఫిధీయత ఇతి భావః, 

టీ. తాత్కాలికచైతశాంతావపి = తాత్కాలికముగా చై ఏకము శమించినను, 
ఆగామిజనితమయ$ః = రాంబోయొడి జన్మ తయము, ,బజాజానం వినా = బపహాజానము 

లి ఇ 1-4 జా 
లేనిది న స్యాదితి = కలుగదని, వచాంకడిండిను? మ ఉవ వనిషత్సిద్ధాంతము. 

తా, మనోన్మిగృహముచే తాత్కాలిక జె దైష్షతశాంతి కలుణునే 

కాని ఉ  త్తరకాలమదు జన నృ రాహిత్యము, బ్ర బృహాజ్ఞానము లేక సాధ 

నాంతరముచే కలుగ నేర దని ె దాంతనీద్ధాంతము.' 

అవ, బావ్యా (ప్ర వ,వంచనాశము లేనిది బృహ జ్ఞాన సిద్ధియే లే దని శంకింవు బావ్యూ 
ళీ 

పృషంచమందు మిథ్యాత్వనిశ్చయము కలిగిన పురను. నాశ మక్క_ఆ లేదు, అని 
UYU 

శవ చున్నాడు. 

న్లో, అనివృ త్తే పీళశసృష్ణే చలే తన్య మృషాత్త తామ్, 

బుద్ధ్వా బ్ర బ్రహాద్వయం బోద్దుం శక్యం వ సే పకన్టవాదినః, 40 

వ్యా. pe చాద్యానై్వకని వారణకుంక కేణా వ్వ తీయ బ్రహ్మజ్ఞాన మేవ నోదీ 

యాదిత్యాశంక్య తన్ని వారణాభా వేఒపి తస్య మిథ్యాళ్వజ్ఞానా దేవ పారమార్థి కమ 

"జె చైషతం బోద్ధుం శక్యత ఇత్యాహ.-_-అనివృ శ్తేఒపీతి. 

టీ, ఈశనృ పే = ఈశ్వరుని చే సృృజింవంబడిన, చలే = పవ వంచము, అని 

వృశ్తేఒపి = నశింపకపోయినను, తస్యజ=అబావ్యాప్ర, పపం చముయొక్క, మృహాత్మ తాం 

మిథఖ్యాత్వమును; బుద్ధ్వాజ్యగ, గ హించి, ఆదషయం=అదిష తీయయమెన 9 (బ్రవ్నా = = బ్రవామును, 

బోద్దుం = = తెలిసికొనుటకు, వ స్టై్టెక్ళ వాదినః =జీవ బ్ర మాక క్యమును జెప్పెడి యడై ఏతికి, 

శక్యం = సాధ్యము, 

తా, ఈశ ఏరసృష్థ మైన బాహ్య ప్రపంచము నళించకున్నన్సు దాని 

యందు మిఖా్ధత్వనిశ్చాయము గలిగిన వానికి అద్వితీయ బ్రహుమును 

శెలినికొన సాధ స్టైముగును. పది అదె చ్వైశనిజ్ఞాంతేము. 

శ్లో, ప్రళయే తన్ని వృత తు సురా స్రాద్భభావత్క, 
ఏరోధిజె (తాభావేఒపి న శక సంబోద్దు మద్వయమ్, 41 

Qo. ( థు 

చేదాంత. | 7 
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వ్యా. న టై పకమృమోక్వజ్ఞానమ దై ప్టశేజ్ఞాన ప్రయోజక మపికు తన్ని వారణ ము సా 

రాల జ రా rd ళ్ న భా 
త్య భిసివిశ మానం ప్రత్యావా ప్రళయమే ఇతి, (వ్రశయే ద్రశయావస్థాయాం స వ 

తు తస్య మ్వైశస్య నివృత్తే సత్యాం తు విరోధిదె్యతాభొ పెచవ్యదైస్సళ గ్ర. 

విరోధి ల్వేన భవదఖిమకస్య ద్ర్వైతస్య నివారణే సత్యపి గురుశా స్రాద్యభావళః గురి 

డా గ ఇ "et న క్లో శయం, శా స్త్రాదిరూవస్య క్ఞానసాధనస్యాభావాద్దేతో రద్వయం వస్తు బోద్ధుం శక్యం న భవ 

ఆడ సన్ని వారణ మప్రయోజకమితి భావ, 

ట్. ప్రళశయే = ప్రళశయకాలమందు. తన్నివృత్తా = ఆబాహ్యాప్రసంచము 
లై న్ా ళు లు గ “జ్ ఇశ్స్ యొక్క నివృత్తి గలుగు చుండగా, గురుశా స్త్రాద్యభావళః న గురు శా స్త్రాదు"ం hte 

వుటవలన, విరోధిచై పతాభొవే౭వి = అది తీయమున కు విరోధియగు ది ప్రత్ వ్రవంయు 

బృవామును, బోద్దుం = 'తెలినీఫొను ఉల నషా 
గ 

లేకున్నను; ఆద్వయం = అద్వితీయమైన బ్ర 
నశక్యం = సాధ్యము గాదు 

తా, వళయకాలమునందు బాహ్నా 
లీ a 

చున్నను్క, జ్ఞానసాధన మగు గురుశౌ సాడులు MEE ప 
మును లెలిసిఫొన వీలుగాదు, అందుచే బావా § పపంచనాకయు టో 
వ్ర'యోజనము లేదు, 

అవ, ఈవిషయముచే ఇెవ్పుచున్నా (డు:- 

నో, అబాధకం సాధకం చ దైతే మోాశ (రనిరి తమ్, 
ర్న - mM 

త అపనేతు మశక్యం చే తాసాం తచే (మతే కుత, | క స్టాట్ ఫ్రీ ర్ం (టి స్ ని 
ఆరో, వాగ. తథాపీ సతి చలే కథమ ్యతజ్ఞానమి త్యాకం క్యాహ....ఐబాధశమి శి, 

కచ శూ చె నొ త్న అతు కఇతొ ౧ 
ఈశళ్వరనిరిశదై పకమచ ధకం తన్మ్భృహాళ్వజ్ఞా నేనై వాద్వ్వెతజ్ఞ నోత్స'త్రేరు కలా షస 
ధకం చ గురుశా స్త్రాదిరాపస్య కస్య కాన నాధన త్వా దా కాశాదిరూన'బ్ర తమసా) 

యా జీ 
వ అన) జీ » og 

రహనేకుమశక్యం చేతి "పాత్రో స ద్వైతమాస్తాం, కుతః కారణా జ్ష్వేష్యత ఇత్య గ్రరి 
y 

టి. ఈశళ్వరనిరి తం = ఈశ్వరుని వే నిర్మింపంబడిన, 'చెషతం ము ప్రపంచము, 
[a కో అద టన ఆబాధకం = డ్రి హజ్ఞనమునకు (పృతిబం ధకము కాదు సాధకం చ = విసాధకమయు, 
ఆవనేతుంజనళింవం జేయుటకు, ఆశక్యం చ= శక్యము గానిది యగును, ఇతి=ఇందువటగా, 
శజ్ = ఆబావ్యా ప్రపంచము, ఆస్తాం = ఉండనీ, కుతః = ఎందువలన, 'ద్వేమవ్య "టే wo 
'జ్వేషింపం బడును? 

పూషా తె బ్రహసామాత్మా_రమునకు బాహ్య వవంచము న్కు 
బంధము కాకుండుటయే గాక, సాధకము గూడ నగును, అ్యయుదో 

ve 
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బాహ్యూప్రవంచ ముండుటయందు నీ కేల ద్వేహను? బాహ్యా ప పపంచ 

మున్నను, జీవునకు దానియందు మి థా్యాత్వనిశ్చాయ మేర్చడిన, నట్ట 

దైష్షతనువలన సుఖదుఃఖములు లేవు. అదియుంగాక దానిని నశింప 

చేయుటయు నళక్యము, 

అవ, మనోమయ చె ట్రైకము "శండువిధములుగా నున్న దని చెప్పుచున్నా (దుః అజా 

న్, జీవదై ఏతం తు శాస్త్రీయ మశ్యా స్త్రీయ మితి దిషఖా, 

ఉపాదదీత శాస్త్రీయ మాత శ్ర పస్యావబోధనాత్ . 48 

వ్యా. ఇదానీం జీవా పతం ఐిభజ'కే.జీ చేతి. కిం తద్ద్వివిధమపి సదా పయ 

మేవ? చేత్యాహ..ఉఊపాదదీ లేతి. అత _తిస్యావబోధనాల్ తత్త్వ స్యావబోధన 

పర్యంతమిత్యర్థం 

| టీ, జేవదైతం తు = జీవన ప్రీ పృపంచమయి లే (మానస ప్రపంచము, 

శా స్త్రియజశాొ స్తయమును, అశా స్త్రియ మితి = శాస్త త్ర్రనిరుద్ధమునని, ద్విధా = శెండు 

విధములుగా నున్నది. శాస్త్రీయం = శాస్త్రీయ నై మొన మానస ప్రపంచముకు, ఆ 

త_త్హన్య=త_శ్రషముయొక్క., అవబోధనాత్ జలేలిసీనంతవజకు, ఉపాదదీత గ్రహింప 

వచ్చును. 

An A జ చా 5 "తా. జీవసృష్ట్రమానస ప్రపంచము 3 త్రయ మనియు, అశాస్తియ 

మనియు దిషవిధను. కొస్తయమైనదానిని ట్ర హనసామా త్కారవర రం 

తము గ హీంపవచ్చును, 
ల 
ఆవ. శా స్త్రీయమానస ప్రపంచమును వివరించుచున్నా(డు:-- 

న్ ఆత వ రాఖ్యం ఛా స్ర్రీయం మానసం జగత్ , 

బుద్దే త్ర తే తచ్చ శ యమితి శ్ర త్భనుశాసనమ్, 14 

వ్యా కం కచ్చా స్త్రీ యం చరమి త్యాకాంచొయామాహ. ఆస్తే లి. వ ప్రత్య 

వస్య బ్ర బహణో విచారాఖ్యం యచ్చ వణాదికం కచ్చా యం మాననం జగది 

ననాత _త్వ్వస్యావబోధ నాదిత్యు క్షమనువసన్నం,. “ఆనుపప్టేరామృ లే! కాలం 

నయేచ్యేదాంతచింతయ” త్యు క్తత్వా దిత్నాశం'కా బ్రహాలాబుస్ట ఇతి, త తే బృహ హా త్తెక్ళ 

లశ కే బుస్ధే సాకూత్క తే సతీత్యర్థః. తర్గ్వానుే స్ రితి వాక్యన్య 7 కా తిరిని = 

“దద్యానాన్న వస సరం కించిత్క్భామాదీనాం మనాగిఫీతి పూర్వాన్టే కామాద్యవసర 

ప్రదానస్య నిషిద్ధత్యా శ్ర తత్చరమేవేతి వదావు?, అతో న 'కావ్యనువ వవ త్తిరితి భావ, 
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టీ శా స్త్రీయంజకా స్త్రీయమై న), మానసం జగల్ = = నూనన ప్ర వంచము, అభా ౧ 

బహవిచారాఖ్యం=అకత్యయే దవా మచిడి విచారాత కనున శ్ర వణాదిళము, ఈ శ్రల్వ్వేజజు 

పరశక్వము, బుద్దే సతి = తెలియంబడిన దగుచుండలా, కచ్చ = ఆ ఆశా స్త్రీయ మాన? 

ప్రహుచము, హేయమితి = నిసర్ణింహదశిన దని; శ్రుత్యనుశాసనం = శ్రుతియొక్క_ ఆజా 

యగును. 

తా, శా, స్రీ యమానస ప్రపంచ మనంగా బుద్ధిచే వ ప్రత్య గాత్ర రణ 

మాత ౪ తృ లయొక్క. స సరూప ములను గూర్చి శ్ర శ వణమననానులను చేయుడు ఆ 

అజ్టి శ వణాదికమువలన, దానిచే పాదింహదగు బ్రహ హ సాషవూత్యా.. 
ఖల రము కలిగిన విమ్వట, దానిని విసర్టింపనచ్చు నని క్రుతియ చెప్పు మున్నది 

ఆవ, దృష్టాంతమును, (ప్రమాణమును జెన్వచున్నాండు:-- 

న్ నా ఇస్తా ఏణ్యధత్య మేధావీ అభ వ్ట్స్య చ పునః పున, 

0 ౧ ; రక వ్ . AM పరమం బహూ విజ్ఞాయ ఉల్కావత్తా న్యథోత్చృృ (|) 100 

వ్యా. కత్వబోథో త్రరకాలం తబ్చేయత్వ ప్రతి పాదనవరాః (శ్రు, తీరుచాహరతి. 

న యా! లె = క్ర న 0 9 es చ ట్రీ, మె ధావీ=ప్రాజ్జాండు, థా స్రైణి= వేదాంఠశా స్త్రములను, అధీత్య అధ్యయనము 

చేసి పునఃపునః=పలుమాజు, అభ్యస్య చ=ఆవృ ల్తివేసీ, వరమం బ్రహ్మ = పర్మబృష్యమును, 
విజాయ = తెలిసికొని అశ = కేరువాత్క, తాని = ఆశా స్త్ర ములను, ఉల్కాావల్. 

ar) 

కొఆవికట్టైనువలె, ఊళ్ళ కేల్ = వదలనగును. 

తా, బుద్ధిమంతుండు వేదాంతళాస్త్రమును గుకుముఖమున చదిపి, 
పలుమాటు మననముచేసిక్షొని,  ద్రిహసనామాత్యారము. కలిగినతపవాతు 
నట్టళాన్తమును విడువవచ్చును. వంటవేసీనవాండు వంటవని నూని 
మొన తర్వాత, కొజున్రలను పాజువై చినట్లు 7 ఐ'స్హాదికనును బా 

డ్య రీ 
సామాతా.రానంకరను విడువవచ్చును. 

ఆవ. మటియుకద్భ సాం తమును జెవ్వచున్నాండు; 

న్లో, గ్రంథ మభ్యస్య మేధావీ జ్ఞానవిజ్ఞానతశ్చర్క, 
పలాల మివ థాన్యా త్య బె ద్ద /ంథ మశేపతు, 16 

టీ, జ్ఞానవిజ్ఞాన తత్పరః = శౌ స్త్రజ్ఞానమునందును అనుభవమునందును అనుర గుం 
అటే 

బైన మే థావీ= ప్రజ్ఞాశాలి, గ్రంధంజశా స్త్రముముఅభ్యస్యఎచవివి, భాన్యా ర్రీజాభాన్య ము 
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"వతలెనోనుచాడు, బలాలమివ = వరిగడ్జినివదలిన ట్రే, అశేపషత8 = ఫూ రిగా, గ్రంథంజ 
స్త జాలమును త్య బేల్ =విడువ దగును. 

తా. ఛాన్యారియగువాయడు. తన కక్క_టు లేని గడిని పాజవెచి 
జయ ae ర 

అర్య భా అ మ ఇళ్య క, బ్రహాజ్ఞానముకొొటికు శా స్త్రానులను వరించిన వాకు ద్రైహానామూ 
గ్కరానంతరము శా స్రాదికమును తర్ణిజింపంనగును, 

అన, ఎబ్రహ్మజ్ఞాని స అనాక్ర విషయకము లగు శబ్దములను ఏిడువవతె నను 

Non 

సువ ఫీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్భత బాహణః 

"కు దృవాకా శ్ర భ్రాలా వాచో వ్లూవనం హి తత్ ,త7 

టీ, థిరంజ ప్రాస్టాండగు, బ్రాహాణః = బ్రహ వాజ్జాసెచ్ళగలవాండు; తమేవ = ఆ వర 

వాత "స్వే విజ్ఞాయ ప్ర ప క్యగబిన్న ముగా తెలిసికొని ప్రజ్ఞాంఆచిత్తెకాగృతను, కర్వీత= 
(యవ లెను, బహనాక శబ్దాక ధా అనాత విషయకములగు 'పెక్కుళబ్దములను, 

సంగ తులను నానుధ్యాయేత్ = చింతించందగదుం తత్ =అట్టు చింతించుట బాచక=ా 

గీటిక్సి వ్థావనం హీజ శ్రనుకరము గదా. 

"భా ఆత్మ సామా త్మా_రానంతేరము, అనాత్త విషయక శబ్దముల 

నుందు ఇంద్రియములను పోనీ, ఆత్మ సరూవపమునందే సమాధిని 

నీయవ లెను. అనంయగా చి పాసామో వ్కా రానంకరము సర్వవ్యవహార 

సుబను నిడువనవ లె నని యళ పాయము, 

ఉద, శ్కుతిప్ర, తి పమాణమును బెవ్వుచున్నా6ండు:-- 

స్టే 
గ ర నే క్. కం విజానీభ హ్య్యానార్టి వాచో నిముంచథ, 4 

గ) 

య్ స్మార జ్య నస ,ఫాజ ఇ త్యాద్య్యాః శ్రుతయః స స్ఫుటాః, 43 
Jz 

Yr] 

ుముంచథి” “ఆమృగసైష సేతు” రితి (శ్కుతిరర్ధతః వఠిలేతి. 
వ్యా, త మే'వ కం విజానీ iis “తమేవెకం జానథాతాన మన్యా వాచో 

టీ, ఏీకం = అద్వితీయమైన, శ మేవ = ఆవరమాత్ర చే విజానీథ = తెలిసి 
లా 

"నుందు అన్నాక వాచ! = ఇర వాశ్యములను; విముంచగ్గ = విడుపుండు, ప్రాజైః = 

ఏశ్చాయజ్తానము గలవాడు వాక్ ౫ ఇఎ,ది యములను, నునసీ = మనస్సునందు, 
Fe UW 

ఈ మొదలైన, శ్రుశయకి = (శ్రుతులు ముబ్భీల్ జనియమింవవ లెను, ఇత్యాద్యాః 

మరా? న్ స్పష్ట్రములు, 



రం శ్రీ వేడాంతపంచదక్, చతుర్ధ ప్రకరణము 

తా, “యభృెద్వాజ్య ననీ పాజ్ట _స్పద్వచ్చేత్ జ్ఞానమాత్త ని, 

జానమాత ని మహతి నియచ్చే తృద్య చ్చే చ్భాంత ఆత ని యనెడి 
ఖా ఆదే జాలి హారి 

శ్రుతి ఇంది యములను మనస్సునందును వానిని బుద్ధియందును, 

వానిని మవా _తృతమందున్సు వై యన్నింటిని వృత్యగాత్మ యంమను, 

నిశ్చలముగా నిలుష దగు నని చెప్పుచున్నది. ఇస్సు యితర్మశ్కుతు 

లును గలను, తరువాత అనాత్మ విషయక సర్వవాక్యములను తనిషంచి 

అద్వితీయ బ్ర బి హమునే తెలిసికొసు మసి ఈశ్చు తులు చెప్పుచున్న వి, 

అవ, తకాయర్థామానన ట్ర స ప్రపంచమును శెచ్పుచన్నాండు.. 

గ్గ అశాస్త్రీయ విసి క్ ధై ఏతం తీవ్రం మంద మితి ది్భథా, 

కాము కే ఛాదికం తీవ్రం మనో రాజ్యం తభేతరత్ , 49 
వ్యా, “రశాస్తీయస్యాన "జి దై. పతస్యాచాంతరభేదమాహా.. అశా స్త్రీయమితి, 

ద్వి థాద్వివిధమపి (కృ క మేణోదావారతి....కామేతి. ఇతరల్ మందమిత్యర్థ$. 

టీ. అశాస్త్రీయం = అశా స్త్రీయనైై మెను దె పతనుషి = మనోమయ ప్రపంచమును, 

తీవ్రం మందమితి = తీ వ్ర, మనియు మంద మనియు, ద్విధా = ద్వివిధము, కాము 

కోథాదికం ఆ కామ క్రో ా దులతోం గూడుకొన్న మనోమయ వ,పంచము, తీవ్రం = 
లో య 

తవ మనంబడును. రథా=అ'టై, మనో రాజ్యం = నంశశవిషయభ్యాన ము ఇతరల్ = 

నుంద మనంబడును 

తా అశొ సీ శ్రీయమానస ప్రపంచము త్రి వ్ర మనియు, మంద మనియు 

ద్వివిధము, కామ కో కో, ఛాదులతోం జేరినది శ్రే వ్ర మనియు, స్త్రీ స్తక్చంద 
నాదినిషయథ్యానయుతో చేరినది మంద మనియు చె వృదద 

స్త్రీయమ్వైళమును కత్వజ్ఞా నానంతర మే త్యజింవ నగు నని యుల యె 

దరు? అని ఫూర్వవతీ యడుగుచున్నాండు:__ 

క్ల, ఉభయం తత్త్వబోథాత్ _ప్రాజ్ని వార్యం బోధనిద్ధయే, 
థను సృమాహితత్వం చ సాధనేషు శ్ తం తతః 50 

వ్యా. కిమనయో) శాస్త్రీయమైైతనే స్యేవ 'కోక్ట్యలోధో శ్ర తరకాలమేవ హేయ 

త్వం నేత్యాహ....ఉభయమితి, ప్రొజ్న్ వారణం కిమర్థ మిత్యత ఆహా. బోఢతి 

సిద్ధయే కక్రలింగమావాశను ఇతి. యత స్స త్త క్త బోధాత్పాక్ త యోళ్సేయత్వం 

కల్ వవ నిత్యానిక్యవన్తువి చేశాది బ్ర వ్యజ్ఞానసాధ నేమ మభ్య శాంత సమాహి త ఇతి 

ద్వాభ్యాం శాంతిసమా ధీ శ్రూయేతే ఇత్యర్థః. 

అవ, శా 
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ర్స్ మనన న గా! టి. తత్వబోధాల్ = తశ్ర వ్రక్టైనమునకు; ప్రాక్ = ముందు, బోధసిద్ధ జ్ఞాన 

లాభముకొటిక్కు ఉభయం = చెండువిధములై న అశా స్త్రీయమానస,ప్రపంచములను? 

ని వార్యం = నివారింపందగును. తతః = అందుచే, సాధ చేమ = బనవ్మాజ్ఞాన సాధనముల 

యందు, శమః = శాంతియు, సమాహితత్వం చ = వీకా గ్రశయు, | శృుతం = చెప్పం 
బడినవి. 

లౌ. తీవ్వమంచము. లనెడి అశ్యా స్త్రీయ ద్వివిధమానస ప్రపంచ 
మును వేదాంత శ్ వణారంభముననే వశువ వేను. వల యన, 
వానిం ద రిజింగకున్న వేదాంత శ్ వణమున కధికారము గలిగించు 

సాధనచతుస్టయసంవ త్రీ కలుగనెరదు, తీ వృమానస పృవంచమును విడువ 

కున్న శొంతి గలుగదు సమాహితత( మును కుదురదు, విషయ-వింతనము 

విశువకున్న వై రాగ రము కుదురదు, ఈయర్హ కలు "లేనివి చోధ యల 

వడదు. 

వి. సాధనచ తుష్రయసంవ త్తి యనంగా: కే, నిత్యానిత్యవస్తునివేకము, 2. ఇహోము 
త్రార్గఫలభోగవిరాగము, ల. శమాదిషట్కసంవ త్తి 4. ముముత్షుత్వము; అనునవి. 

l. సళ్యవస్తువు బ్రహ్ మనియు (వ్రవపంచ మసళ్య మనియుం దెలియుట నిత్యా 
నిత్య వస్తువి'వేక మనంబడును. 

ల, ఇహాలోకవరలోక్ష వస్తుభోగములయందు ఇచ్చ లేకపోవుటయె ఇహాముత్రార్థ 
ఫలభోగవిరాగము. 

రే. శమము దమము, ఉపరతి, తిరిట్, సమాభానము, శ్ర ద యనునవీ గలిగి 

యుండుట శమాదిషట్కు.నంవ త్రి, 

4. మోతమును ఫొందవతే నిడి బృఢనిశ్చయబుద్ధి గలిగియుండుట ముము 
కుత్వ మనంబడును. 

ఈ నాలుగును సొకొదానికం బె నొకటి బలవంతములు. ఈసాధనచతుషయనంవ శి 
ఉం 

1 ( 

వ 
గభిగినపి మటనే సద్దురుపునొ్యా 'సదెంతశ్తవణాదులను 'జేయవలె ననియు నటి సాధన రీ Pp bn) 

చతువయనసంవ విగలవాంటే బ హోబాొజీశమున కరన 6 డనియు నషిపాయము. ల mt] Jeu ఆంటి ల 
ఆవ. దహ సొఆా త్ళ_రానంతరమును ఈయ నీ యుమానన,ప,పంచమును 

రార (అ ల 

టీ నో జ mek] సో వి టో ఇ లో స స్థా బోథా దూరం చ అష్పాయం జీవన్తు క్ర సీషయ్, 
ళు (po <p ఆజస్రే న స | యు 

అయ ౮ ఆలా టీ ఈ లే వ rr on కామాది కేశిబంభిన యు కస్య న హీ ము కనా, dl ౧ wD ఎలి 
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వ్యా. నను తే శ్ర పబోధాత్సా(క్ నివార్యమిత్యభిభానా దు రత్రరకాలమన్హి 

స్వీశార్యతా స్యాదిత్యాళంక్యావా---బోఛాదితి, ఉఊక్షమర్థం వ్యతిరేకముఖేన దృథ 
యతి---కామాదీతి కామాదిరూపో యః శ్లేశః స నీవ బంధః తేన యుక్షస్య బద్ధన్య 

ముక్తతా జీవను_క్షత్వం. నహి నా చే 'వేత్యర్థః. 

టి. జీవను కిప్రసిద్ధయే = జీవన్తు క్రలాభమునశై; బో థాదూర్థ ర్ం చజజ్ఞానము 

కలిగినతర్వాతను, కేల్ = ఆతీ వ్రమందమానస, ప్రపంచము; సూయం = విడువవలెను. 

కామాది్లేశబంభేన యు క్షస్య = కామాదివ్యసననులవలని బంధములో చిక్కుకొనిన 

వానికి ముక్తతొ = ముక్తి న హీ = లేదుగదా, 

తౌ, కామ క్రో థాదులు (తీ వ్ర మందమానస పృగంచము. 

ము_క్తి ప్రతిబంథము అగుటచే. వానిని బోభానంతరను సయితము 

గ్ర హాంపరాదు, 

అవ. నాకు జీవన క్రి అక్క_జు లేదు, విబేవాకై పల్య మే బాలు నని వూర్వవాటె 

శంకకు సమాధానము; 

న్లో. జీవన్తు క్షి రయం మాభూత్ జన్నాభావే త్వహం కృతీ, 
తర్హి జన్తాపి తై ఒ_న్వ్వైవ స్వర్ణమా త్రాత్తృతీ భ వాకా. ర్ 

వ్యా. నను జనాదిసంసారాదుద్విగ్న స్యా త్యం తికపురు మోర్గరూ వత యో విదేవూ 

ముక్ష్యైవాలం. కి మనయా అహెతికయా జీవన్లు శ్ష్యేతి శంకలే..జీవన్లు శ్లిరితి. విహిత 
భోగనివృ త్తిభయా బ్లేవన్ను క్రత్యాగే ఆమువ్మీక భోగనివృ త్తిభయాల్ విదేహము క్రిరపె 

త్యాజ్యా స్యాదితి పతిబంద్యా పరివారలి__తర్హ్ త్రి, 

టీ ఇయం = ఈ, జీవన్లు క్రి? = జీవన్లు క్తి, మాభూల్ = బేకపోవుంగాక? 
ఆవాం=నేశు, జనాభా వే తు=జన్మ రాహిత్యము గలుగుచుండంగా, కృతీ = కృశార్ధుడ 
నయ్యెదను. కర్ణి =అట్ల్టంటి వేని తే = నీకు, జన్లావీ = జన్మము, అ స్ట్టేవ = ఉన్నది. 
భవాక్ నీవు స్వర్షమాక్రాల్ = స్పర్ష భోగమువలనశే, కృతీ = ధన్యుండవు. 

తా, "నాకు విదేహము _శ్రియే చాలు” నంటివేని,నీవు అని వ్ర నుండ 
రూపము లగు దై (కమును విసస్టింపక పోతివేని నీకు విచేహము_క్షియు 
కలుగదు. నీకు వేదాంత శ్ర వణ మనెడి పుణ్యకర్మ వలన స్యర్దము 
మాత్రము ప్రా ప్తించును. ni 
వ అవ, కామ, కో ధాదుల త్య జించుటను గుజీంచియే చెవ్వుచున్నాండు:--- 
న్, మషయాతిశయదో వే స్వర్లో పాయో యదా తదా 
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స్వయం దోషతమాతాయం కానూడిః కిం న కయ కే, రీతి 

వ్యా: ప్రతిబందీమోచనం శంక తే... తఈయీతి. దోష షయు క్షల్వేన స్వచ్లా చేస్తా 

జ్య తే సకలపురు హార్గవిఘాతఠ క 'తేనాతీవ పోషరూవన స్య "కామాబేః; నుళరాం త్యాజ్య 

క్యమి క్యావా-ఠదా స్టయమితి. 

టీ. కయాలిశయదో షేణ = నళించుటయే, అధికమగుదోషము వేత, యదా = 

ఎవ్వడు, స్వర్షః = స్వర్హముః హేయ! = విడువందగినదో, తదా = అవ్వడు, వోషత 

మాతా = అఆధికదోష మే, సయం = తానైన, కామాదిః = కామ కో,ధాదివర్డ ము, 

కిం = వీల, న హీయలే = విడువందగదు. 

తా. అశాశ్వత మనెడి ఒక్కదోపమాత్రముననే స్వన్రాదికము 
ణి త గ 

ద ఒక ధాం౧* ణి | ర జాలి య హీయమైనచో, స ర్యానర్ధ మూలము లగుశావుకో థఛానుల నేల 

విడువ రాదు? 

అవ, వె రాగ్యస ) పొదనమునకు నిరుద్దమెన "కామ శో ఛాదులను నిసర్టించెదను. 
లాలా ON Pr] b 

ఐహికభోసోవయోగకరము 'లెన కామాదుల గ్రహించిన శ్వేమి ? 
న! వాతను 
స 

ఓ న్లో. తత్వం బుష్ట్వూపి కామాకీన్ని సృేషం న జహాసి చేన్ , 

య ఖేష్టై షూచ్రణం 3 ఫ్రే తస్యా స్త ర .. స్తాతిలంస్రును, 5-4 
శు 

వ్యా. నను వై రాగ్యాదిన! ఏపాదనేనాత్యం జనర ర చ్చీంత్రోం క్రాదూ'డే న నక్ష త్యా 

5 కాం లి ఆజ || es 0) Te డై హికభోగమాగ్రో థ్ కదయ Ag ళు న్యుఘ్యువగ ఎ ముషోదోష ఠి సం న బ్రపాాాశతత్వమితి. 

త్ర రృవిత్త్వాఖిమా వ విధిని షధశా, స స్త నుతి క్ల మ్య కామాద్యథినళ తయా వర్తమానన్న 
లో 

శవ య ేష్టాచరణం స్యాదిశ సర్గ 

ట్రీ. తతరం=త తర మును యు బుస సజల ఉరీ ఎగియమి కెమూదికొ =కామాదులను నిశ్శే 

షం=సూ_ర్థీగా న జహశిసి పీల్ = నిడు కునరగుంటి' వేని, గర లి స్రైగిలంఘనః = కర్మళాస్త్ర, 

ఆలి 

మును నుల ౦ఘీంచిన, "తజసీకు, య" ప్రో హో చరణం చే న్వన్యార్ర పనే 'కనము, స్వాత్ అగును. 
య లో wart) 

తా బవాజే గాయం 
(Jr శాలి షె 

అలాటి థొ "శ న్ అలల జ నో ఆ యో న ధి ణో 

సవ కచ గో ముంచ బో వష్పిచాది._ నగును, అనయా ని 
పెన, గో) పో ( . సః mh ని ట్ర న్ వే 

బహావేగ ననెడి అఖఫిమూనము చేస  నిధినిసేభరూగ మగు కర 

స ఇస fr గ ఛాదుంను స్రూ_ల్రగా వితంవ 

న —2 
- 

శాస్త్రముల నతక్రృమిం ని కానుక గాందుల ముక్క నశెమందను వ_ర్దించు 

చున్నయెడల నీయిస్ట్ర వ్ర కారము ప్రన_లించినఎ"ండ వగును వని యఖి 

ప్రాయము, 
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అవ న్వేచ్చావర్తన దోషమును చెప్పుచున్నాడు: 

న్ బుదాద్వెతసుతత్వస్య యశేస్టాచరణం యది, 

శునాం త _క్త్షదృశాం చైవ కో భీదోఒళుచిఛత ణే, ల్ల్ 

వాన. అనుకో దోష ఇ త్యాళంక్య తదనిష్తత్వ వ్రృతిపాదనవరం సురేశ్వరాచచాద్య్వ 
అమె 

వచనముదాహరతి-_-బుద్ధా టె ర లేతి. బుద్ధమదై తత త్వ్వమ ద్ర్వైశస్వరూపం బవ దమన 

స బుడ్డామ్వైతసుకళ్వ _స్తత్వవి క్తస్య యేష్రాచరణ౨ యది స్యాల్ తర్హి అశుచిభ య ఆకా 

డి మపి స్నాల్. కథా సతి శునాం తత్వ్వదృశాం చైవన దో౭_పి విశేషస్స్య్వాటి 

ట్, బుద్ధారై ంశనుకత్వస్యః తేలియంబడిన అద్ర్వైళతళ్వము గలవానికి, యాజ్ హై 
చరణం యది = స్వేచ్చా చార ప్రవర్తన ముండెనేని, తత్వదృశాం = తత్వ వేత్తలకును, 

శునాంచ=కుక్క_లకున్కు అశుచిభతణే = అ మేధ్యములను లినటయందుు కో భేద9 ఇ 
"భేద మేమి? 

తా, బ్రహ్మ వె త్తలును కామ కో ఛాదిపీడితు చి నచో, వాధిక్రిము 

అమెధ్యభ మణముచేయు. కుక్క_లకును భేదము ేదు, కాన -కా౫ు 
క్రొథాదు లత్యంకము విడువంచగినవి. (అని సురేశ్వ రాచారు లు 
చెప్పిరి 

ఆవ, దీనివలని యినిప్ప మే మనినం చజెవ్వచున్నాడు:.. 

శ్లో. బోథా త్పురా మనోమాత్ర దోషాత్ణి (శ్నాస్యథాధునా, 
అశేషలోకనిందా చే త్యహో తే బోధవై భవః, మ్; 

వ్యా. వీతావకా కిమనిష్త మాపాదిత మిత్యాశంక్య సోపహాసము_శ్రరమాహా......... 
బోధావతి. కత్వజ్ఞానోదయా త్పా)క్కామ క్రోధాదిచి త్తదో-మై స్తవ నేళోఒభూత్ . 
ఇదానీం తు సర్వలోకనిందయా౭.కి స ఇతి శ్లేశబ సగుణ్యమితి భావః. 

టి. బోధాత్చురా = క్టానొ దయమునకు మున్ను, మనోమాత్రదోషాత్ =కాయి 
శోథాదిదోవములవలన, క్రిశ్నాసీ = దుఖించితివి, అభీ = ట్ర హజానానంతరశయుు, 
ఆధునా = ఇవ్వడు అేషలోకనిందా చ=జను లందరిచేత నిందయును, ఇతి = ఇటు 

ఓవ కలిగను కే = నీయొక్క బోధవై భవః = క్ష నాఠతిశయము, అవో = ఏమని ఇెచ్చంయ దగుళు. 

కలిగిన i ర్రహక్టాన కృ త్రిక పూర్వము. నీకు కామక్రో,ధాదుల 
పై స్ గః దుఃఖము, కన దయానంతనను ద్భ(గుణమైన యెడల నీజ్ఞాన 
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మహిమ ఏ మని వర్లింపవచ్చును! దుఃఖము నెక్కువచేనెడి జ్ఞానము 
జానము కాదు, 
డు 

అవ. కామ కో కో,ధములను విడువు మని బోధించు చున్నాండు:.. 

న్లో, విడ్వరాపోదితుల్యత్వం మా కాంత్. _త్తర్వవిద్భ వాక 

సర్వధీదోపసం ౯ గా న. పూజ్యశ్చ చుక్. ద్ర 

వ్యా. తరి కిం కర్తవ్య మిళత్యత ఆహా_విడ్వరాహేతి. సర్యోత్క-ర్ష పేతు 

క్థానవాక్ కం "కౌమది త్యాగాశళ క్ర క్ష లేషేన సర్వాధమవిడ్వ రాహాదిసామ్యం మా 

కాంఠశీల్ కింతు కామాదిలతణనకల మనోదోషపహానేన సర్వజనై శ్రైవవత్చూజ్యళ్చ 

ఫి బో వెత ర $4 పూజ్య భవత్యర్థ 
టీ. తత్వవిత్ = బ్రహాజ్ఞానివగు; భవాక్ =సీవ్చ, _విద్వేరాహాదితుల్యం=కుక్క_: 

చంది మొదలగు బురువులతో సమత్వ్వమునుు, మా కొంథీత్ = ఇచ్చయింవకుము. సర్వథధీ 

దోవనంత్యా గాల్ = సమస్తచి శత్రదోషములయొ॥ నా (కొను కో,ధాదులయొక్క_) 

పరిత్య గ బించుటవల్ల ; లోనై 8 = పృజల'వేశ, జీవవల్ = జేవతపె, ఫూజ్యశ్చ = పూజ 

సయుండవు, భవ = కము, 

తా, జ్ఞానోబయము వెపిగిన సీను, కామక్రో,థాదుల వరింవ 
జు 

నళ క్కు డవ హంనజంతునులతో సాగని నోమట యు. క్షముగాదు. 
కామక్రోధనుల విసర్జించి చిత్తవోషములను 'పోంగొట్టుకొని, చేవుని 
వల్సె సము స్త నలోకము చేసను నూజనీయుంత వగుము, 

_ అవ. కొమాదుల వసర్టించుటకు మార్త నును దర్శించు చున్నాడు: 

న్లో, కామ్యాడినోదు స్స మ న్! స్టా మాది త్యాగ ెహాతవ, 

ప్రసిద్ఞా సూయ సే గం ₹ ననిషగ $ సు భవ, గది 

వ్యా. తత్త్యాగో పాయనమాహ. 5" "ముగి. 'రొన్ఫూక 'కొమనా విషయా; 

న గాదయ ఆద్రయో పటహూం 'ద్వేస్యూచనాం "శ్రీ 'కొమ్యూదయ స్టేషోం యు దోహా 

అనిక్యక్వసాలికయిత్వాడయ స్థమి ) నృృష్మరవలోక్షన మాద్యం దమేసోం కోపస్టరూవ 

బచారాదీగాం తే శత స్ో 'కాసమోాం. 9 “మాది ౪ త్యాగెపూ హాఠుల్వే (పృమాణమాహాా 

ప్రసీద్దా ఇతి. భవతు. తకః కి చూధయాంత మి'్యత ఆహ తొనన్వి "సుతి, 

టీ. కొమ్యాదిదోషడ్భ స్ల్రా న్యా ౩=కోరంద గిన వస్తువుల యొక్క_యు, ద్వేష. విష 

యములయొక్క_యూ, ఇంక మదమాళ్చరా ర్సభులు కరిగించెడి విషయములయొక్కొ_యు, 

పోషదృష్టి మొదలుంగాంగ లవి, 'కామాది త్నాగెహీశవ$ = ఆకొమాదులను త్యజించుటకు 
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టీ, విషయాక్ =శబ్దస్స సర్మాది విషయములను, ధ్యాయతః=ధ్యానింబెడి, పుంస$8 

పురుషునకు, లేవు = ఆవిషయములయందు, సంగ8 = ఆన క్తి ఉవజాయ తే = ల 

చున్నది. సంగాల్ = ఆస క్రివలన, కామ? = కామము సంజాయలే = పుట్టుచున్నది. 

మనలన. కో క్కొధకి ఆ కోపము, అభిజాయలే = పుట్టుచున్న ది. 

తా, షయవమపీను నంకతము  చింతించుటచేత వానియం 

దాస కయ ఆ అటి యాస కిజే కామమును, దానివలన ,కో ధనమును 
ఎలి ల జాని లో 

వ్రట్లు (కృముక్రముముగా నాశము వా'ల్లును గాన విషయచింకనమును 
౧౧ 

చేయ రాదు, 

అవ. మనో రాజ్యమును విడుచుటకు మార్హమును జెవ్వచున్నాండు:--- 

న్ ॥ శక్యం జేతుం మనో రాజ్యం నిరిషక ల్పసమాధితః, 

సుసంపాదః క మాతోఒవి సవికల్పసమాధినా, 61 

వ్యా తర ర్ మనోరాజ్యస్య కక వరివారోపొయ ఇత్యత అహ----శక్యమితి. 

సో౭పీ కఠ; సిధ్య తీ త్యాహ---నుసంపాద ఇతి. 

టీ, నిర్వికల్పసమాధిత$ = నిర్విక ల్పసమాధివలన, మనో రాజ్యం=మనో రాజ్యము, 

కేతుం = జయించుటకు శక్యం = సాధ్యము. సోపి = అనిర్వికల్ప సమాధీయ్యు 

క్రచూల్ జక్రమము గా, సవికల్చ్పసమాధినా = సవికల్పసమాధి చే సుసంపాద్య$8 = 

ఛముగా సంపాదింపవచ్చును. 

ణా, సవికల్పసమాగధిచే నిరిషికల్పసనూధిని సంపాదించి, దానివలన 

మనో రాజ్యమును జయింపవచ్చును. 

అవ. సమాధికి యోగ్యత లేనివానినిగూర్చి వెవ్వుచున్నాండు:---. 

న్ బుద్ధత క్లె లైన ధిదోప.ఘూ నే సస కాంతే వానీన్యా, 

వీర్ల 0 సవ ముచ్చార్య మనో “రాజ్యం విజీయ లే. 62 

హా. నన పహైంగ యోగ యు | సన్న తథాస్తు. త బృహితీన్య “కా గలి లి ఆ 

వా.._బుదత చేతి. బుదమవగతం తళ 
ట్య ఎ ఆం uy 

జ 0 బ; ద్రన లైక్ళలతు ణం యేన న స బుద్ధ తత్త్వ స్తే 

“కావు ద్ర శాదిబుర్ధిదోపరహ లేన ఫశాంతవాన్నా మైన జేశనివాసకీ లేన ఫురు 'షేణదర్ధ్య ౧ 

పుర్ష్యాది దిశావిమా త్రీ * పేతం ప్రణవమోంకార ముచ్చార్య మనో రాజ్యం విజీయే 

వినివార్యత ఇత్యర్థక. 

టీం బుద్ధత ల్వేన = తెలియంబడిన తత్వముగలవాండు గనుక, ధీదోహకూన్వేన= 

చి _త్రదోషములేని, వీకాంఠతవాసినా=బంటరిగా నివసింవెడివాని చే, ద్ర్ధ్స ౦ = పొడవుగా: 
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ది 2) 

హీతున్రలుగా, మో, + నీద్ధాః - మోతీశ్యాస్త 'వేదాంతశా, స స్రములయందు, ప్రస ప్రజ 

చవ్పంబడియున్న వి. కాక్ = ఆకామాదులను అన్విష్య = భేదించి (పరిళ్య జిం చ) 

సుఖీ = నుఖవంతుండవు: భవ = కము. 

కా క్రోరెడి వస్తువ్రలయం దున్న అనిత్యసాతిళయత్యాదిల వ 

ములను గనునించుట  వానియందలి యే వేత పొడమకుండుశిఎ కు 

కారణము, ద్వే ష్యూదివ స్తువ్రలయందును నికే దోపదృష్టి చే బేల ఇయ 

దులు. కలుగుచుండును. ది కామ క్రో థాదులను త్యజించు కూ 

వెదాంకేశా స్త్రములందు, 'జెప్పంబడిన యుపాయము, అట్లు కామ కోణ 

వి రితుండ వై అ వ సుఖవంతుండవు గమ్ము. 

అవ. 'వనోరాజ్యము చేల విడువనలె ననినం జెవ్వ చున్నాడు: 

న్లో, త్యజ్వలా మేష కామాది రనోరాజ్యే తు కా తతి, 

అశేషదోషవీజత్యాక్ కతి ర్భగవ లంతా, 59 
చా నను కామాదీనామనర్థహే బాకు త్వాక్యాజ్యక్వమస్తు, మనో రాజ్య నూ 

క్వకథాతా్య్ట క తానో నాెపీశ్నీక ఇతే శంకే త__క్యజ్య తామితి. సాజాడనర్థ"పే సూ తు 

త్వాభా వె౭.పిపరంపరయాశ ద్దేతు త్వాత్త్యాజ్యత్వ మే వేళ్యభిడ్రేళ్య పరిహారతి.... 
ఆశేషేలి. 

టీ. వము = ఈ, కామాదిక = కామాదులు, క్యజ్య తాం = విచతువంబడులాంా మం 

మనోరాజ్యే తు = ధ్యానవిషయమందై లే, కా కతి; = అనిప్హకారణ మే మున్ను? 
(ఇతి చల్ _ ఇట్టంటి వేని, అ శేషదోషలీజత్వాల్ = మనోరాజ్యము (విషయచింత 
నము సకలానర్థమూల మగుటవలన, క్షతి$ = లోవము గల దని, భగవతా= క్రీ శ్రికయ్లు 
నిచ్చే కరిశా = ఇెప్పంబడెళు. 

తా, నువోరాజ్యము వ్రత్యతముగా ననర్ల ర్గౌాతున్రు కాళు 
న్నను, పరంపరగా ననిష్టములన కలిగించును గాన నదియును తహ 
యని శ్రీకృష్ణులు గికలయండు చెప్పిరి. 

ఆవ. ఆగీతావాక్యమును చూపుచున్నాండు:.. 
న్ ఛ్యాయతో విషయాకా పుంస స్పంగ _ై సషూూవజాయ లే, 

సంగాత్పంజాయతే "కాము "కా కామాతోో )ధోఒభిజాయశే ర GO 
వాం పరంపరయా౭నర్జహేకుక్వ ప్ర = _ 
లి నై ఏత ప,దర్శనవరం భగవదా(కగ నుదాజ 
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టీ, విషయాక్ =శబ్దస్సర్మాది విషయములను; ధ్యాయత8= ధ్యానిం వెడి, పుంసః$= 

పురుషునకు, తేషు = అవిషయములయందు, సంగ = ఆస క్తి ఉఊపజాయలే = 

చున్నది. సంగాల్ = ఆస క్రివలన, కామ$ = కామము సంజాయళతే = హా. 

కామాల్ =కామమువలన, | కోధ$ = కోపము, అభిజాయలే = పుట్టుచున్నది. 

తొ, విషయములను సంతతము  చఛచింతించుటచేత వానియం 

దాస_క్టియ్కు అట్టి యాస క్టిచే కామమును దానివలన క్రోధమును 

అట్లు (కృముక్రవముముగా నాశము వాటిల్లును గాన విషయచింతనమును 

చేయ రాదు, 

అవ. మనోరాజ్యమును విడుచుటకు మార్దమును జెవ్వచున్నాండు:.- 

న్, శక్యం జేతుం మనో రాజ్యం నిర్విక ల్పసమాధిత,, 

సుసంపావః కృమాతో ఎసెనీ సవికల్బసమాధినా, 61]. 

వ్యా కర్ణ ్ యస్య మనోరాజ్యస్య కం పరిహారోపాయ ఇత్యత ఆహ---శక్యమితి. 

సోజఒపి కుతః సీధ్యలీ త్యాహ---సుసంపాద ఇతి, 

టీ, నిర్వికల్పసమాధిత॥8 = నిర్వికల్పసమాధివలన, మనో రాజ్యం=మనో రాజ్యము, 

చేతుం = జయించుటకు, శక్యం = సాధ్యము. సో౭కపి = ఆనిగిషకల్చ సమాధియొ, 

శ్రచూల్ కజక్రమము గా, సవికల్పసమాధినా = సవికల్పసమాధిచే సుసంపాద్య! = 

భముగా సంపాదింవవచ్చును. 

తా. సవికల్పపమాధిచే నిర్వికల్పసనూధిని సంపాదించి, దానివలన 

మనో రాజ్యమును జయింవవ చచ్చును, 

అవ. సమాధికి యోగ్యత 'లేనివానినిగూర్చి వెప్వుచున్నాండు:--- 

న్, బుద్గత శ్రే ర్త షన ధిదోప.నూ స్యెస్రై కొంతే వానసిన్యా, 

స్ు ౦ ప్రణావ ముచ్చార్వ మనో రాజ్యం విజీయతే. 62 

పా నన పహైంగ యోనయు క్ట స్థ తథాస్తు. త్రి సాంతన్ను కా గతి రిళ్యత ఆ 

వా_బుద్దత "త్వైచేతి. బుద్దమసగతం తతర్వం బబ ప్రస శ్తెష్టలతుణం యేన న బుద్దత త్త స్తేన 

"కామ కో 'థాదిబుద్ధిపోమర! ఏం లేన వళాఏతవాసినా స్వనజీశనిచానశి లేన పురు చేణదిర్ణ 0 
లో 

మర్జ్యాదిశాకిమా శ్ర “శీతం ఆఇవయమోంకార ముచ్చార్వ్చ మనో రాజ్యం విజీయలే ప్ర 
వినివార్ష్నత ఇతర, వార్యలత ఇల్ఫిస్థా? 

టీ బుద్ధత ల్వేన = తెలియంబడిన తత్వముగలవాండు గనుక, ధీదోషళూ న్యేనజ 

చి శ్రదోషములేని, వకాంఠవాసీనా=ఓంటరిగా నివసింవెడివాని చే, దీర్గం = పొడవుగా, 
ty , 
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(పృణవం=వ్రణవమును, ఉచ్చార్య = ఉచ్చరించి, మనో రాజ్యం = విషయ ధ్యానము, 

విజీయ'తే = జయింపంబడును, 

"తా, యమనియమాదుల కనర్హు యడై నవాండు వ్ర తరగ బి) కరి 

మును శ్ వణాదులచేం గలిగి, కామక్రా,ధాదిచిత్త తదోషరహితుండగుచు, 

వొంటరిగా నుండ్, దర్భ హు ప్రణవోచ్చారణనే విషయములయందలి' చి త్త 

వివేవమును పోంగొట్టుకొసవచ్చును. 
ఆవ. ఫలితమును జెవ్వచున్నాండు:.-.-- 

స్ఞా, జితే తన్మి౯ వృత్తికూన్యం మన స్తిస్టతి మూకవత్ , 
ఏత త్పదం వసిస్టైన రామాయ బహుభేరితమ్, 63 

వ్యా. మనో రాజ్యవిజయే కిం భవలీత్యత అవహా.-జిలే తసి న్నితి. యథా 
మూక? సకల నాగ ర్ట వహారరహి రాత్ర స్టీవ్థ త్యేవం మనోడెప్ సర్వవ్యా పౌరరహితం అవ 

తిస్టత ఇత్యర్థః. అవృ శ్రికమనోవస్థానస్య పురుషార్థ కే వ్రమాణమాహ----వీతశ్చదమితి. 

ప్రతత్పదమింపం దశేత శ్రే 

టీ. తసీ స్టిక్ = రేవిషయ చింతనము, జీతే సతి = జయింపబడెచేని, మన; 
మనస్సు, మూకవల్ = మూంగవానివలె, వృ _త్రిళూన్యం = సంకల్పరహితయె, తిష్టతి 

నిశ్చల మగును. వీతత్సదం = ఈస్థితి, వసీ'స్టేన = వసిష్టమహర్షి చే రామాయ = 

రామమూ ర్షికొ ఆకు) బహు ధా=అనేకవర్యాయములు, ఈరితం = చెప్పబడెను. 

ఈఈ మనో రాజ్యమును జయించుటచెేే, మనస్సు సంకల్సవికల్స 

ములు లేనిథ్రై, మూంగవానివలె నిశ్చలమగు నని, వనీష్టమవార్షి రాము 
నకు బోధించెను. 

అవ, వసిస్థునిబోధను శెండుక్లోకములతో ౬ జెప్పు చున్నాడు 

న్లో దృశ్య న్నా స్తీ నీతి బోభేన మనసో దృశ కిమార్గనమ్, 

సంవన్నం చే త్రదుత్సన్నా ఫరా ని ర్వాణనిర్య ఎలో 6 

శే 

వ్యా. వాసిష్థ శో కద్వయముదావారతి.._దృశ్యమితి, “నేహా నానా సీ కిం చ 

చే త్యాది శు త్యా౭_దిషతీయ బ్రవ్రోతిరిక్త క్షజగ దభావజ్ఞా నెన మననస$ నకాశాల్ దృశ్య 

నివారణం సంపన్నం. యది కర్ణి నిరతిశయం మాకనుఖం సంపన్న మితి జాసీయా 
దిత్యర్థం. 

టీ. దృశ్యం ప్రపంచము, నా స్తీతి= లే దశెడ్కి భోఛేన = అది తీయ బ్ర వాజ్ఞాన 
నళ ముచ్చే మనస$=మనస్సునుండి, దృశ్యమార్థనంజద్భృశ్యమును లేకండం జేయుట (మనోమయ 
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ప్రపంచమును నశింపంజేయుట్ర, సంవన్నంచేత్ = లభించెచేని, కల్ =అవ్వుడు, పరా= 

శ్రేక్షుమైన, నిర్వాణనిర్ట తిః = మోతీసుఖము, ఉత్పన్నా = పుట్టును. లభించు నని 

"తాం అద్వితీయ బ్ర స్యాముకం" శ వేజైన దృశ నర పృపంచము లేనే 

"లేదనెడి “నేహ నానా చస్తే కించని అను శ్ర, తివిబ౩ or మనస్సునుండి దృశ్య 

మును వారించెనపని వోశతను లభించ స నని యెజుంగును, 

న్, విచారిత మలం శ్యాస్ష సం చిర ముద్దా పీతం మిథః, 

సంక్యక్త వాసనా న నా దృలతే నాస్తు్టు_త్తమం వదమె, 65 

వ్యా. కించ అపై వలేశా స్ర్రమత్యర్థం విచారితం. తథా వరస్పరం గురు శిష్యూది 

సంవాదద్వారా-చిర కాలం ప్ర త్యాయితంచ. వ్వం కృత్యా కిం నిళ్చితమిత్యత ఆఅవా--- 

సంక్య తి. సమ్యశ్పరిత్య క్తకామాదివాసనాన న ననస్తూష్టీంభావాద్భ లేఒధికః పురుషార్థ 

నా స్లీతి నిళ్చితమిత్యర్థం. 

టీ, శాస్త్రం = = ద్ర వ్ ప్రకశాస్త్ర నను, అలం = అత్యంతము, విచారితం = వివా 

రింవంబడేను. మి$ = గురుశిష్టృనం ప్ర పెయానుసారముగా, చిరం = చాలకాలము, 

ఉద్దా)హిశం జ గ్రహింవంజేయంబడినది. సంత్య కొబాననాల్. = పూర్తిగ విడువబడిన 
ar) 

వాసనలుగరిగిన, మానాద్భ తే జ మనోవృ గినాశమువి నాగా, ఊడ త్రమం పదం = పరము 

వదము (పురుషార్థము, నా స్తీజలే దని నిశ్చయింవబడెను. 

తా. వేదాంత“ స్సమును_ గపశిహ్యసంవ్రదాయానుసారముగా 
చక్క_ంగా పిచారంచి “అనుభ అరా గగజానముచే వాసనాతేయము, 

(టు 

నునొ నాళము కలిగిన వండ పరమస్టుఘార్థమును పొంగు” నని నిశ్చ 
యింవంబడినది, 

అవ ప్రారబ్దాధీనము'గా చి శ్లనికేనము గలిగెచేన్సి దాని నివారించుట కూపాయ 
మును జివ్వ చున్నాడు? 

న్లో . విమీస్య తే కాన కరగ భగ వాయు న్నా 

పున స్పమాహా' (సంసా సూల సని సంభా్ట్టసపాట వాట ॥ (10౮ 
టల) ఎంథ 

బ్యా. ఏవం నిర్వ (గె iy దో (న బ్రా -ఫంరజకర fy విక పి నతి తత్ప్రతీ కారో 
కాలా! ] tas జ గ 

“పూయ? స్ట ఇత పయయుామ న __నికివ్యన (ye i భోగ వ wl స్యారబ్లక నట భా బుస! 
॥ ప్రదే జి అంగీ SY 

r ళు i సా ముప రభస RY య | కచాచిద్విమీవ స జీ కి స మ్య ల వసి నొ స్తవ పునర సమాఃహూాతా స్యా 

దిత్యర్థః. 
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టీ. భోగచాయినా = భోగము నిచ్చెడి, కర్మణా = స్రారబ్దకర చే కదాచిత్ ౫ 

ఒకప్పడు. ధ్రీకిణబుది, నిక్షీప్య లే = చలించును, సా=అబుద్ధి, పునః = లిరిగ్సి తబైవ డ్ 

'జేయంబడినది, స్యాల్ = అగును. 

తా. ఒకవేళ సీబుద్ధి ప్రారబ్ధకర్మ చే చలించినను, అభాసముఎ-చే 

తికగి నిరోధిందం బడయగును, 

అవ, చి క్లవిక్నేషము'లేనివానిని బ వావే క్రయనుట అవ ధానమనుచున్నా (ఢు2= 

న్, విషేపో యస్య నా స్తస్య బహావిత్త్వం న మన్యతే, 
హా నాదై ల - 3 ర సా నది న్య, 6౯ పై య మితి శావు ర్షునయ ర ) 

_వ్యాసదా చి _త్తవి శేపరహితస్య (బ్రవావి క్ర ఏమ 'ప్యౌవచారికమి త్యాహ 
విశేవ ఇతి. పారదర్శినో "వేదాంతపారగా ఇత్యర్థః 

టీ. యస్య = ఎవ్వనిక్కి విక్నేసః = చి క్రవిక్నేపము, నా న్లీ= లేదో అన ౫ 
స్ యాం = ల వ గ = తే అ వ్ 

ఆకనికి బ్రహవి త్తం = ,బ్రవ్వావిళ్ళ (భావము, న మన్యతే = తలంచయిడదు. అయం 
ఇతడు ద్రిష్టావేతి= బ్రవావే క్ల యని పొరదర్శినః= వేదాంత పొరగులగు, మునయక ౫ 

తా, ఎవరికి చి త్తనితేవము లేవో, వానిని బహావేత అలై లీ జాల లేదు. వాడు సావొత్పర బ్రహ్హమే యని మహర్షులు వచించిరి, 
అవ. ఈవిషయమున వసిష్టుని వాక్యము నుదాహరించుచున్నా (డు: 

న్లో ॥ దర్శనాదర్శనే హత్యా స్వయం శేవలరూవత,, 

యనుణు 

య న్హివతి సతు బహకా బహ న బహవిఈ (యన్. | 
వం వి << ఓ అపో వ్యా. అతాపి వసిస్థ వాక్యము దాహరతి-__దర్శనాదర్శ ణే ఇతి “యా బ హూ 

జానామి న జానా” మితి వ్యవహారద్వయం పరిత్యజ్య _స్వయమద్వితీయతై తను 
వ న ఆళి న నా తూ, ఆ 

. 
మాత్రరూ పేణాపలిష్టలే స స్వయం బత్రైాన న ద్రవ్యావిదిత్యర్థః. 

ట్ర్, బ్రహ =పీట్రాహూణుండా, య! = ఎవడు దర్శనాదర్శనే = బ్రైవామును 
గు శ్రెజుంగుదు నని ఎజుల ననియుడి వ్యవహారద్వయమును హిత్వా = పరిళ్య జిం -దు% 
స్వయం = తౌన్కు *ేవలరూవళః = అద్వితీయవె తన్యమాశ్రముణా, అవఠివ రే ఇ ర 

© ఉండునో, సతు = చాండయి కే, డవ = బ్రహ మే (బృహవావిల్ = అ హాఏిదుంటుు మ్మాత్తము న = కాయ. - ఉంగా 
తా, ఎవడు “నేను బ్రహూమును ఎబుంగుదు నని గాని, ఎజులా 

నని కాని” మ హ్ న. ట్ 3 ఏవ్యుపహారము లేక తా నద్వితయ వ్రత్యగభిన్న చతన వ్ 
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త్రముగా నుండునో, వాయు బప ప మాత్ర ; వాయ బ్ర పామే యగును. బ్ర హృవిదుండు 

చూ శ్ చు కాయ, 

(న, దెర్చళవివేచనఫలమును ప్ర పకరణాంతమునం జెవ్వచున్నాండు:--- 

ఖో జీనన్తు శే రై హరా కాస్థా జీవడై దై్షతవివరనాత్ , 
on ాద్రాది 

లభ్య కేఒసావతోబత్రే ద మిాశమై్యతాద్వివేచితమ్. (9 

ఇతి శ్రీనిద్యారణ్యకృకా, వేదాంతపంచదశారం 

దైఏతవనివెకః 

స్టా. సఫలం జై దైషఠవివేచన ముపసంవారతి. జీవ ను స్టేరితి. ఆసావు క్షవుకారా 

జీవన్గగ్ట! వరా కొస నిరతిశయ పర్యవసానభూమి ర్లీవచై కస్య మనోమయ ప్ర, 

వివర్ణనాశ్సగి లాగా అచ్చలే హాస్య శే, అతః కారణాదిదం జీవ చె చై్వెతమాశ దై షకాదీ 

వంచస్య 

శర నృవినతాన్వి 'తీచితం నివిచ్చ ప్రుదర్శితమిత్యర్థ 8. 

ఇని | క్రీమత్సరమహంసపరిన్రాజ కాచార్యవర్య శ్రీనుద్భారతీ తీర్ణవిద్భ్యారణ్య 

మునివర్యకింకలీణ శ్రీ రామక్ళ హా ఫ్యేన విదుషా విరచితా 

ద్వప్టరవివేకవ్యాఖ్యా నమాష్తాం 
టీ అపై ఆ గ జీవన్లు శ్లీ = జీన న్తో క్షునియొక్క_, పరా = ఊత్కృప్రమైన; 

కాస్థ ఆ ౨ పరనూుంపథీ, జీన అ 1 గీవివర్దనాల్ = జీవసృషమనోమయ ప్రపంచమును త్యజిం 

చుటవలన; లభ్య "dm అభించబడుచున్న ది, ఆఅత9=రిెహాతువువలన, అత్ర, = ఇచట్క 

ఖం ఆ గఇమనోమయ వ్రవంచ చము, ఈశ దె తాత్ = ఈశ్వరసృృష్వ ప్ర, వ పం చమునుండి, 

భిపేచిగేర ఆ జీయుగం నిసి! జిం సయుడిన'ది. 

11", ఈ శ్లశమునం జీవస్సష్ట వవంచమునకును, ఈశ ఏర 

స్మ మక “a మ్య ఇ భంచమునకును “భేకము వివరింపంబడినది. జీవ 

(మును విజుమటచే. జీవన్తు కుండం పరమా ళో! 
నన A న నుని గ్ న. (4 లె 

i 
స tle 

than 

Wh i t గో ను. 

నగి SM భు gu కిని 1 ద్ర సుచున్నాయ వం 

\ 

ఖ్ శ్రీవ" సరో IE ఎల్ బగు సంచదళశియందు "ద షతదివేక మను 

గ చతుర్ధ ప్రకరణము. 
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అవ మోమహమాపపేశగలవానికి మోతసాధనము దహ త్తెక గక్షూనము. అటి మయొక్య 

క్షనము గలుగుటకొొ అకు నాలుగు వేదములలో మిక్కిలి ప్ర ప్రసిద్ధము లయిన నాల్లు మదో 

వాక్యముల యర్థమును నిరూపించ దలంచి ముందుగా “క్ర విద్యారణ్యగురువర్యుండు 

అందరిని శరింపజేయవలయు నను మహాదయగలచారు గనుక బుగ్వేదము ఐతే 
tt ళు కలో 

యారణ్యకమందున్న ప్రజ్ఞానం బ్రహ యను మహావాక్యమునందలి ప్రజ్ఞాన శబ్ద 

మున కర్ణముం చెద్వుచున్నాండు:--- 

కో. ఓం యేనేషకే కృణోతీదం జృష్టుతి వ్యాకరోతి చ, 
సా్వాద్వసా్యదూ విజానాతి వ నువప్రితమ్, 1 

వ్యాఖార్థినమే 

నత్వా శ్రీభారతీతీర్థ విద్యారణ్యమునీశ్వ రౌ, 

మహావాక్యవీ వేకన్య కుర్వే వ్యాఖ్యాం సవమాసత$, 

వ్యా. ముముకో .రోతసాధన దహ తెక్య త్వావగ తిసిద్ధయె ప్రసిద్ధానాం చతు 

ర్ధాం మహావాక్యానాం అర్థం (క మేణ నినూవయకొా పరమదయాటరాణార్య ఆకా 

రావె టైతశేయారణ్యకగలే “ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మేతి” మహావాశ్యే ప్రజ్ఞానశబ్దస్యార్థ 

మావా=_యు నేక తే ఇతి. యేన చకుశ్యారా నిర్ణ తాంతకరణవృ త్వా పహికమై. ర్ట 

న్యేన ఇదం దర్శనయోగ్యం రూపాదిక మోతే పశ్యతి పురుష స్తథా శోత్స్కద్వారా 

నిర్ణ తాంశకకరణవృత్తు ్రపాథేేన యేన శబ్లజాతం శృణోతి; తభెవ ఘాాణద్వారా 
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నిర్ణ తాంతకరణవృత్త్యుపహి తేన యేన గంధజాతం జిమతిి యేన వాగింద్రియా 

న్నిర్ష లేన వ్యాకరోతి శబ్బజాతం వ్యావారతి; యేన రసనేంద్రి యద్వారా నిర్ణ తాంతః 

కరణవృత్వుపాధికేన స్వాద్వస్వాదూ రసా విజానాతి; అను క్షసముచ్చయార్థశ్చళబ్దః- 

తథా-చో కాను స్తేస్సకలేంద్రి, ది యెః ఆంశక$కరణవృ త్తి విభేచె దె శ్చోపలథీతం యె వై్బతన్యమ స్త్రి న్ని 

త దేవాత, ప్రక్థానమిక్యుచ్యక ఇత్యర్థః అనేన యేన వా పశ్యతీ త్యాచేః సర్వాణ్యే 

వె శాని ప ప్ర్రజ్ఞానన్య నామ భేయానీ్యంఠస్యా వాంకర వాక్య సందర్భ స్యార్థః సంక్షిప్య 

దర్శిత$. 

టీ. యేన = నీవై శన్యముచేత, ఇదం = చూడందగిన రూపాదికమును, ఈతకు తే= 

చూచుచున్నాండో, వ ఎణోతి=శబ్బములను వినుచున్నాండో, జిభు)తి=గంధముల నాఘా) 

ణించుచున్నాండో, వ్యాకరోతి చ = అనేక శబ్బములతో వ్యవవారించుచున్నాండో; 

స్వాద్యస్వాదూ = మధురరసములను తి క్షరనములను, విజా నాతి= తెలిసికొనుచున్నాండో 

తల్ = ఆవై తన్యము, (వ ప్రజ్ఞానం = ప్రజ్ఞాన మని, ఉదీరితం = చెప్పబడుచున్నది. 

తా పుుషుడు అంతఃకరణవృ ర్తి తితోం గూడి నేల్రైంద్రియ 

దారా వెలుపటికి వ్యాపించిన "యేవ వై తన్యముతో దర్శన యోషన్యముగు 

రూపమును జూచునో, శృవణయోాగ్యమునై. లైన శబ్దముల? జెన్షలతో 

నాలకించునో, వాసనమాడందగిన సుగంధ దుర్చంధనుల ముక్కుతో 

వాసనచూ చునో, వాగింది, ది యముతో సర్షశోబ్ద బములను వ స్ట్ పహరించునో, 

నాలుకతో తీపి మదు కప “మొదలగు రుచుల నచటుంగునో, లి 

యంతః కరణవృ _త్తీద్వారా సక లెంద్రియవ్వ్యారా చెలుపటికి వ్యాపించిన 

చైతన్యము ప్ర పృజ్ఞన మనయడు చున్నది. 

అవ. “ర్రజ్టైనం బవ” యను మహావాక్యమందలి ప 

యిపుడు బృవ్మాళ్ బ్రార్ధమును "బెల్చుచున్నాండు:---- 

న్, చతుర్తుఖేం ద్ర దేవేషు మనుహ్యోశ్వగవాదిషు, 

వై తన్యమేకం బ్ర బ హతః ప్రజ్ఞానం ౭ బహ మయ్యూపి. 9 

వ్యా; ఏవం ప్రజ్ఞోశజ్యూర్డకశిశాయ ర బ్ర హ్వశబ్దస్యార్ణమాహచకుర్తు శతి, 

డ్ శ్రమేవ చేచాదిమ మధ్య మేషు మనుే మ్యెహు అధ మేమ అశ్వ గ వాది "దేవాభారనివు 

ఆశాశాదిభూలేష చ జగజ్జనాదిఢ పౌశతుభూతం యచేకం చె చైతన్యము సీ తద్భ)- మ్థూత్యర్థః. 

అనేన చ “ఏష దష వావలం ద్ర ి ఇత్యాదేక “ ప్రజ్ఞా ప్రతిమ ' శ్యంతస్యావాంతరవా 

క్యస్యార్థః సం కీప్య దర్శిత?. ఇక పదార్థ మఫిథాయ నాక్యార్థమానాూ అత ఇతి, 

ఒక 
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యకేః సర్వశ్రావస్థితం ప్రజ్ఞానం బ్ర 

ఆ్వావిశేహాదిళ్యర్ణః 

టీ. చకురు...మ-చకుర్పు ఖ= బృహ దేవునియందును; ఇంద, బే వేమ=ఖం డా 

'జేవకలయందును, మనుష్య = మనుష్యులయందును, అశ్వ = గుజ్ఞములయందును, రల 

దివ = గోవులు మొదలగువానియందును గల్క వీకం = ఒక్క_టియగు చై తన్వ్టాం == 
వై కన్యము, బృవాజాబ హ మగును. అతః = ఆకారణమువలను మయ్యవీ = నా ౭కి కా 
జ టర. U3 లి 
వుందును గల, ,వజానం = (ప్రజ్ఞానము, ద్రిన్గా = బ్రహ్ మగును. 

Ug Ey క్ 
తా, ఉ త్రమజీను లగు .బ హోది దేవతలయందును, మధ్యమ ష్ 

ఆం U3 

ల అధ ద క జ్ఞాన వాత మయ్యవి స్థితం ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మైవ ప్రజ్ఞ 

వ 

వూ కా 

లగు మనుష్యులయందును, అధమజీన్రు లగు అళ్వగవాది జంతున్లు 

లందును అకాకాది భూకములందును ఏ అద్వితీయవై తన్యము గలదో 
అనై తన్యము బ్రహ మగును. ఇట్లు ముందుపదార్థమును సం తేవము7”ాం 
హాల ee గా వ, సవ౦జీవలయందు సామా చెల్లి వాక్యార్గనును తేల్పేయున్నా డు, స సజవుల 0 క్యా 
గ డా క్ల ఏంచును ప జానస(రూప మగు బవా షష మైయున్న చైతన్యము నాయందును పృజ్ఞానస్య ప “టెస్లా 

విలప్ల్లుచున్న చని యెజటుంగనగును, 

క ct ౨, ౫? అవ. యజుశ్ళాఖాంతర్ల తమగు బృవాదారణ్యక శ్రుతిలోని అవాం ద్రిహాఇనసి ఎ 
యను కుడవ వా క్యమునందలి అవహాంశ బ్దార్థము నిందు. 'చెల్చుచున్నాండు:ాా 

గ్, వవిఫూర్లః వరాతా౭నీ నేహే విద్యాధికారిణీ, ౧౫ “ 5 శి -శిది 
ల బుర్ధెస్సాతేతయా స్థిక్వా స్ఫురన్న హమితీర్య శే, పె 

వ్యా ఏవం బుక్ శాఖాగతం మహావాక్యార్థం నిరుచ్య యజుశ్శాఖా ను 
మక బృవాచారణ్యకోపనిషద్దకస్యాహం బ హాసీ తి మవావాక్యస్యా ర్థవిష్క_రణా య 
అహా౭ళబ్దస్యార్ధమాహ-__పరిఫూర్త ఇతి. పరిపూర్ణ 8 స్వభావత్రో 'చేశకాలవస్తుఖిరణుది 
చిన్న! పరమాత్తా అసి నాయాకల్సి తే జగతి విద్యాధికారిణి శమాదిసాధనసంవన్న్నా_ 
'త్వేన విద్యా సంపౌదనయో గ్యేఒస్సి క్ శ్రవణాద్యనుష్టానవతి చేసే మనుష్యా డొ క్షద్రీ"రే బుళ్జేర్భక్ద్యు పలక్షీ కన్య సూత్మశరీరస్య సాక్షీతయా౭. వికారి ల్వేనావభానఖ 
కయా స్థిత్వా౭వస్థాయన్సు రక ప్రకాళమానో౭వామి తీర్య లే. లకణయాపహాంవబేనో 
క క 

చ్యక ఇత్యర్థకి. 

జ్ పెప్రూర్ల కి = చేశకాలవనువులయం "చెల తౌావుల నిండిన, పరమాత్తా = కర అట య 
మాక, ఆసీ కొ ౫ ఈమాయాకల్సిత-మైన జగత్తునందును, విద్యాధికారిణి = జానసం యాం 

నాన స్తు 

దనకుం దగిన మనుఘ్యాదిశరీరమందును, బుదేః = బుద్ధ్యు వల క్షీ త ముగు సూడ చేహూవుం 
— 

ధి వరుకు సాక్షీ కయా స్టిత్వా = సాక్షీ యాయుండి, స్ఫురక్ = పకాళించుచు అవామి థి జ © తీర్య'కే = అవామ్హను పదముచే వ్యవవారింహబడు చున్న ది. 
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తా, సకల చేశములయందును, సకలకాలములయందుసు, సకల 
వస్తువులయందును అపరి ద్భిన్నమై (ఎడశేజిపిలేనిడై) యుండిన వర 
మాత్రే మాయచే కల్పితమైన వృపంచమునందలి యొల్లశరిరముల కు 
సాకీె యొప్పుచు నేను నే నని వ్యవహరింపంబకు చున్న ది. బ్రదియే 
“అహమన్షి” యను మహావాక్యమునందలి అహంశఛ్లార్హ మని తెలిసి 
కొనునది, ఫ్ 

సో న. a న ౧౧ ఆ కి 
తతో నున బ్రహ “భవామ్యవాకొ, 4 

వ్యా. బ్రవృశవ్ఞార్ధమావాన్టత ౮ ఇతి, స్వతః వరిఫూర్ణః స్వభావతో చేశకా 
లాద్యనవచ్చిన్నః పూలో క కః పరమా శ్రా అత్రాస్మి న నృహావాశ్య బ్ర లు హృశళ్లేన బి బ్రహ్లౌత్య 
నేన వర్షితం. లక్షణయో క్ష ఇత్యర్థః, ఏఠచ్యాక్యగతేచాసీ' తివచేన డభ్య్వతోసామా 
నాధికరణ్యలభ్యం బీవ బ్రవ్యణోరై ॥ చైక్ళం వరామృశ్యత ఇత్యాహ---అస్కీ తి, ఫలిత 
మాహా తేనే తి. 

టి, న్వత$ = స్వాాభావికముగా, సార్థక = నిండియున్న, వరాళ్తా = = కరమాత త 

ద్రిహ్గశేన = బృహ మనుమాట చేశ, వర్షి తకి = చెప్పంబడినది. అసీ త్తి = అసి యని, 

వకశ్యవరామర్శ$ = _డీవప్ర వాములకు ఏకత్వముయొక్క నిరూపణము చేయయుడుచున్న 

దనుట, లేన = అహేశువువేత, అవాం = చేను అనంగా చిదాభాసుం డనుట, ద్రవ 
గ్రిహున్య రూపము, భచవామి=జఅగుచు న్నాను, 

. స్వాభావికముగా నపరిచ్చిన్న ముగా నై నిచెప్పంబడిన వర 

మూత శ్ర స్వరూపమే యిచట ట్ర హూశబ్దము చే నత లవతణచే పష ఏంబడినది. 

అస్త మను! సదముతో జీపేశ ష్షరుల కిద్దరికి "నె నైక్యముగూడ నిరూపింపంబడి 

నది, కాయి జహా దొ యాదివిలశణమె అహంశబ్దవాచ్యమైన నేన 

బ్రహాము నని శాత్చర్యము. 

అవ, సొమవేదమందుం గల ఛాందోగ్య ములో “త్ర త్ర ష్షమసి” యను నొక మహా 

వాక్యము గలదు. ఆటి చాక్యమున క కర్ణమును నిరూపింవందల:చి యందలి తత్ అను వద 

మునకు లత్యార్థమును చెల్పుచున్నా లను: 

శ్లో వక మేవాద్విశీయం సన్నా మరూవవివర్షితమ్, 

సృష్టేః పురాధునావ్యస్య "తాద్భ_క్ట ఏం "తదితీర్య తే. ఈ 
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వ్యా. ఇదానీం ఛాందోగ్య శుుతిగతస్య గ తత కత్త మసీతి వాక్యన స్యార్థప్ర, ప,కాశనాయి 

తక్పడలత్యార్థ మావా=సీకమే వేతి. “సదేవ సోచ్యేదము గ అసీచేక మేహద్వి తీయ” 

మితి వాక్యేన స్ఫషే చః పురా స్వగతాది భేదశూన్యం నామరూచరహితం యత్సద్వ్వన్ను 

ప్రతిహెదితమ స్త్రి ఆస్య సద్వస్తునోఒధునాపి సృమ్యు త్త త్తరకాలేఒపి తాదృ్భక్త్వం ఐఇచార 

ద్భహై్యా తథాకగ్టం తదితివచే చేర్య కే లక్యుత ఇత్యర్థః 

టీ. సృషే! = ప్రవంచముయొక్కయుత్ప త్రిక, పురా = ముందు నామరగూవ 

వివర్ణికం = నామము రూవము లేని, అద్వితీయం = తనకంటె వెన మణి యుళిదడన 

పదార్థము లేని, ఏీక్రమేవ = ఓక్క_చేయయిన్క సత్ =సదష్టస్తువు ఇప్పంబడినదో, అన్య ౫ 

ఈసద్యస్తువునకు, అధునాపీ = ఈసృష్తియెన కర్వాతకూడ, తాద్భ క్ష పం=విచారద్భ మె జ 

నట్టిస్వభొవము, తదితి = తత్ అను పదముచేత, ఈర్య లే = లక్షణావృ త్తిచేత ఇెవ్చుం 

బడు చున్న దె. 

ఈ పసద్వస్తువు సృష్టికి పూర్వము ాందోగ్యమున “లేవ 

సో మ్యేవమ్మగ, ఆనీ చేకమేవాద్నితీయం” అని సజూాతీయభేవము, చుజూ 

తీయభేదము, స్వగత భేదను "అను త్రివిధ భేదమును "లేక నామఠరదాశక 

ములును లేనిదిగా వె్చణబడెనో, యక్ష సదర్షిస్తువు సృష్టి జరిగినత ఠార్షత 
కూడ విచారించి మాడ నట్టి స్వభావము గలదిగానే తక్” అ'సేడె 
వదముచె న అటేణాన _క్తచెత బోధీంషబడుచున్న ది. 

తత్ అనుదాని కర్థము చెప్పి “త్వం అనెడి వదమునకు లక్యార్థయుశు 
రిహవింమయున్నా డు 

న్లో న్లో తూ పాంది, యాశీతేం వ _స్ట షత త్యంవదేరితమ్, 

ఏతా (గ్రావ్యూ గకే సీతి తె ఛై కమనుభూయ తామ్. ౮ 
వ్యా త్వంపదలత్యా ర్థమావా=క్రోతురితి. శక్రో శోతుః శ్రోవణాద్యనుస్థానేన బాజా ఏళ్లే 

ప్రతివత్రేనేహేం ద్రియాతీకం చేహేరవ యోన న్ా లాదిశరీర త తృయసాక్షి తయా. 
కప్పిలతణాం వస్త సద్య స్టే వ త్వంవడేరితం వాక్యగ్ లేన క్వమితే వబేన లతీత 
మిళ్యర్థః. ఏకద్వాక్యనే సేన ఆసీతి వదేన త త్ర క ంపదసామా నాధికరణ్య లబ్ధం వదార్థద్వ మై 
కం కిమ్యం ప్ర తి ప్రత్యాయ్యత ఇత్యాహ_ఏక'కేతి. సిద్ధమర్థనూనా... శై దైెకమితి, 
తయో స్త త్తం పదార్గయోనై నైక్యంవ ప్రమాణసిద్ధ మేకత్వ మనుభూయతాొం ముముతయ్వుుట్సి 
రిక్యర్థః. 

టీ శ్రోతుః = (శృవణాదులను వేసీ వాక్యార్థజ్ఞునము గలు ముముకునునకో. 
డేది ద్రితహారీకంచన్టు స్థూలసూ క్మ్ కారణములనెడి జీవార్ త (ఈ/,యముకం టెను,ఇం ద్రీయ ముల 
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కంటెను, అతీతం = విలక్షణమైన అనగా వేజియున్న, వన్తు=వస్తువు(సద్వస్తు వనుట), 

తంపదేరితం = నీవు అనెడి యర్థముగల కంవదమువేత లక్షీ తమయను,. ఆసీతి' = 

ఐతి వనెడి యర్థముగల అసీవదమువేత్క ఏకతా=వీకత్వము, అనంగా ఒక్కటి యగుట, 

శ్రావ్యా లే= తెల్పణడుచున్నది. తదైక్యం - తత్ =ఆజీవేశ్ళరుల కిర్వురకును ఐక్యం = 

వీకత్వము; అనంగా "భేదము లేకుండుట) అనుభూయతాం = -మోసేచ గలవారి చే నను 

భదిం సంబడవలయును. 

తా. సద్దురువులయొద్గ శ వణాదులు చేసీ మహావాక్యార్డ 
౧ © \ థి 

జ్ఞానము  కల్టియున్న ముముమువునకు దేవహాత్ర్త యవిలకుణంబును 

సరం ది యవిలతుణంబును అయిన సద సువే యీ మహావాక్యమున 
న్ా నల 

త్ర్వంపదము చెత లత,ణావృ _త్హిచేతం దెల్పంబడినది, అనివదముచేత 

నై కర్ణము చెప్పబడినది గనుక, ఓముముతులాశా ! జీ పెళశ్వరుల స్వఫావ 

మును జక్క_ంగాం బరికించి జీవ బ్ర షాక్యనిగ 'ఏఎయముం గనుండు, 
డి et జట గీరో ఉక ఆ " టో 

అవ. అధర్వణ వెదమందలి అయమా త్ర దహ అను మహావాళకా 12 మిపుడు 

దల్పంబడునుః= 

A ఆ ఇల దరి న న వ న తష 

న్లో . స్స వక? వం క్షుత్వమయమి తు _క్టితో మతము, 

అహంకారాదిదేహాంతా తృ ఏ)త్యగాల్తెతి గీయతే, 7 
జగ క్ od . అ లహ వ్ ఇ 

వ్యా (కృచుప్రావ్తస్యాధర్వణ వేదన తస్యాయమాత్తా బిమాతి వాక్యస్యార్థం 
ఖో లీ వ తి ఖ్ జఫ 

వ్యా చికీట్టరాదావయమా శ్రే తి వదద్వయేన వివక్నీ తమర్గం, క్రమేణ దర్శయతి.._-స్వ ప్రకా 

శేరి, అయమిత్యు క్లితో౭.యమితి శ్జ్టేన స్వ ప్రకాశావరో క్షత్వం స్వయం ప్ర కాశేనా 

పరోతత్వం మతమభఖిమతం, అద్భమాదివన్ని త్వ పరో తత్వం ఫఘటాదివత్ దృశ్వత్వం చ 

వ్యావర్తయితుం విశేష ణాద్వయమితి బోద్ధవ్యం. 'దేహాదిష్వస్యాత్మ శబ్ద ప్రయోగదర్శనా 

దతాత శబేన కిం వివత్నీ తమి త్యా కం కాయామాహఅవాంకా శేతి, అఆఅహాం'కార 
W343 టి ర 

కో mnt en దారా i అడ 
ఆదిర్యస్య ప్రాణ మన ఇంద్రియ ఇెహసంఘాఠస్య సో౭_హంకారాదిః తథా చేహః 

అంతోయస్యోో క్తసంఘాతస్య నదేహాంతః అవాంకారాదిశ్చాసౌ చేహింతశ్చేతి తథా 

wr అర గన od a 5 న్ నీ Ca 90 ఇ cy . తస్తార్స)త్యగ ధిష్థాన తయా సౌత్షీతయా చాంశర ఆగ్తోతి గీయతే అస్మి న్వాక్య ఇత్యర్థః 

టీ. అయమితి = ఇది లేక వీడు అసెడి యర్థము గల ఆయమనుశబ్దము వేళ, 

స్వషప్రకాశాపరోతుత్వం = స్వయముగా ప్రకాశించుటమే నపరోతు మగుట (ప్రశ్యత 

మగుట. మతం = ఇష్ట మైన, ఆభహాంకొరాది = అహంశొరము "మొదల గాం గలదియు, 

"'చేవింతాత్ = దేహమంతముగాం గలదియు నగు సంఘాతముకం కె, పృళ్యక్ =లోని 
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చైనది, ఆక్తేతి=ఆకృ యని, గీయ లేజఐఈవాక్యమందు వర్ణి ౦వంబడుచున్నది. ప్రత్యగాత్మ 

చెప్పంబడుచున్న దనుట. 

తా బుగ స్రజొస్సామ వేదములయందలి మహావాశ్యార్థమును 

వివరించి యధర్వణ వేద, శు తియందలి “అయమాక్తాబ్రహు” అను నాజబ్దవ 
వాక్యములోని ఆయం, ఆతా, బహ అని మూందువదములలోని 

3 లి wb 

మొదటి రెంకు పవములచేే (ఆయనూత్తా అనువానినిి స్వయం 
అ ల జ్ అల జ శః జి వకెస్వరూవము కలగి సర్వజన ప్రత్యత్ష. మయి నట్టియు, దేహం 

ది యమనోపహాంకారాదులకంపె వే జెనట్రియు సరాషాథార మైన్మషింయం 
Ten ఇ క తంల వా టు సర్వము నెలుంగునజ్టదియునై న, వ్ర త్య గాత్త చెప్పబడిన దని భావము, 

న్ ం చ్భశ రిమానస్య్థ సర్వస్య జగత _స్తత్వమిర్య లే, 
అద్య Cap Anu జ బ్రహళ్ బైన తద్బహా స్వప్ర కాళాత్యరూవకమ్. 8 

బ్రతి శ్రీవిద్యారణ్యకృతా, వెదాంతపంచదశ్యాం 

మహావా క్యార్గని'వేకః, 
థి 

క. 

వ్యా: ట్రైన్యణాదివ్వపి ట్రవ్మత్టన్య ప్ర యోగదర్శనా క్షద్య్వా్యావ ర్రనాయా, త్ర 
ఏీవక్షీ కమర్థమావా=_దృశ్యే మాన స్యేతి, దృశ్య ల్వేన మిథ్యాభూతస్య నర్వస్యాకాశా'జే 

ర్రగళ స్త క్త పమధి్థానకయా తద్చాధావధి కేన చ పారమార్థికం సచ్చిదానందలతు ౯౭౧ 
య్రూషమమ స్తి తద్న్రవృాశచ్లేనేర్య లే కథ్యత ఇత్యర్థః. వాశ్యార్థమావా..తద్భ) కతి, 
యదు క్రలజ్ ణం సహా స్వ ప్రకాశాక రూపం స్షరూసం యన్య తత్స వఏవుకాశాత్ర 

భూపకం స వీవేత్యర్థః. గ 

ఇతి క్రీ సరమవాంనపరిద్దాజకా చార్య వర్య శ్రీ మద్భారతీ తీర్థ విద్యారణ్య 
మునివర్య కింక -రేణ రామకృష్ణాఖ్యవిదుషా విరచితా 

మహావాక్యవివేక వ్యాఖ్యా నమాసా, 

bh దృశ్యమానస్య=(మిథ్యాభూతమయ్యును) కన్పట్టుచున్న, సర్వస్య=ఆకాశాది 

కరం న | j వ 0 ఈర్య లే = చెప్పంబడుచున్న టె. 
దా = రహబ్రన్నా వీల గౌక్కటపకం - స్వ ప్రకాశ = స్వయము?ా 
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ప్రకాళించెడి అత్మ = ప్రత్యగాత్యయేః రూవకం = స్వరూపముగాయగలది ((ప్రత్యగా 

కయే పరృబ్రవ్యా ననుట) 

తా, విచారణశనేసీనప్రశు రజ్ఞాసర్పము 'పోల్కి_ మిథా్యాభూత 

మైన యాకాశాదిసర్వ ప్రపంచము పారమార్థిక మైన (రజ్జువువ లె యథార్థ 
మెను) బహామే కాని పేలు కాదు, అది కనక. దానే వ కాలించుచు 

4 a జ Oe “ 
నందటుకు నాత్త యగును. అనయా వ త్యగాత్త్మ యు బి హా మని భావము, 

ఇది శ్రీ విద్యారణ్యకృతం బగు పంచదళియందు మహావాక్యవివేక మను 

కంచవు (ప్రకరణము. 
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చిత దీవవ కరణము 
WU UU 

అవ. గృంథకర్త యగు క్రీ విద్యారణ్య స్వామి “వరమాత్త నీ” అనువదముచేత 
ఇవ్ష దేవతను స రించుచు “అధ్యారోపాపవాదాభ్యాం నిష్ప్రాపంచం ప్రవంచ్య తే” అను 

'న్యాయముచొప్వన దృషాంత పూర్వకముగా ఆత యందు జగదారోవణముం జూపు 
చున్నాడు: 

న్, ఓమ్, యథా చిత్రవక దృష్ట మవస్థానాం చతుస్ట్రయమ్, 

వరమాత ని విజేయం' తథావసాచతుషయవ్. (| ఆశ ఇ థి టు 

యస్య న రణమాశతే ౯ విఘ్నూ దూరం ప,యాంతి హీ, 

వంచేషనవాం దంతివక్షృం తం వాంఛితార్థ ప్రచాయకకొ. 

నత్వా శ్రీ ఖారతీ తీర్ధవిద్యారణ్యమునీశ్వరా 

శ్ర్యశే చిక్రదిపన్య వ్యాఖ్యా తాక్సర్యబోధినీ. 

వ్యా, చిక్షి తస్య గ్రంథస్య నిష్పషత్యూ వాపరివ్రూరణాయ వపరమాత సీతివదే చేస్త 
'దేవతాత త్త్వ్యానుసంధానల క్ష ణం మంగ ళమాచరన్నన్య గృంజ్గస్య పేదాంత ప్రకరణత్వా 
త్రదీయె లేవ విషయాదిఖి స్తద్వ త్లాసిద్దిం మనసి నిధాయాధ్యారో పొవవాదాభ్యాం నిష) అవన టా లే అవే గ | 

వంచం ప్రవంచ్యత ఇతి న్యాయమనుస్ఫ త్య వరమాత్మ న్యారోపితస్య జగతః స్థీతి ప్రకారం 

నద్భృష్రూంతం (ప్రతిజానీ తే__ యాభితి. చిత్రవటే యథా వతమ్యమాణా నాం అవస్థా నాం 
మో 

అజ్ చతుష్టయం దృష్టం తథైవ పరమాత్మ న్యప్ వత్స్టమాణ మవస్థాచతుష్ట్రయం ఫ్రయమితి. 
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టీ, చిత, పటే = రంగులసడ్డయందు, యథా = నీవిధముగా, అవస్థానాం = 

అవస్థలయొక్క-; చళుష్టయం = నాల్లు అచేసంఖ్య, దృప్రం = చూడంబడునో, త్రభా = 

ఆవిధమున నే, వరమాత ని = వరమాత యందు, అవసాచతుషయం = నాలు అవస్తలు 
ఆశీ లు య లు ౧ థి 

విశ్లేయం = "తెలియందగును, 

"తొ, రంగులబట్టయం 'దేవిధముగా నాలుగవస్థ లు కనంబడునో 

యటులనే పరమాత్మ యందును నాలుగవస్ల స్థలు కనయి. కుచున్న వి, 

అవ, దృహాంశ దౌర్దాం తికములయం దాశాల్లవస్థలక జూపుచున్నాండువాల ' 

లు 

న్లో, యథా భాతో ఘుట్టితశ్చు లాంఛితో రంజితః వటః, 

చిదంతర్యామిసూ త్రాతా విరాడాగ్షా త కథేర్య తే, 9 

వ్యా. కిం తదితాకాంతాయాం దృష్టైంత దార్జాంకికయో రుభయోరవ్యవగ్థా 

చతుష్రయం కృమణోద్దిశతి-య లి. భా , భుట్టితో, లాంఛితో, రంజిత ఇల్యేవం 

వ్రకారాళ్ళత స్రోఒవస్థా యథా చ్చిక్రపటే ఊప లభ్యంతే, తథా వరమాత్యన్యపి చిత్; 

అంతర్యామా; సూత్రాల; విరాట్, వత్యవస్థాచతుప్రయం బోద్ధవ్యమిళ్యర్థః. 

టీ. యథా = ఏప్రకారము; వటి = వస స్ర్రము, ఛాతః = ఛాత మనియు, 

ఘుట్లిశః అ ఘట్టిత మనియు, లాంిత$9 = లాంఛిత వసేయు, రండితః=రంజిళ మనియు 

(వెప్పయబడునో) తథా = అడే ప్రకారము (పరమాత్మయును; చిదంశతర్యామినూత్రా శ" 

విరాజా లలి = చిత్తు, అంకర్యామి, సూతాత్మ: నిరాట్స్యరూపము అని, ఈర్య'తే = 

శువ్పంబడు చున్న ది. 

ఠా. వస్త్రము ౧. భాతము, ౨. ఘు గతము, 3. లాంఛితము, ర, 

రంజితము, అని నాల్లవస్థల 0 బొందినట్లు ఆక యును ౧. చిత్తు, ౨ అంత 

రామి, 3, సూ శాత, ౪, విరా ట్లని నాస్టవస్థలు గలిగి శాస్త్ర ,అమందుం 

"చలయ 6 బసు చున్నది, 

అవ. దృహాంతమందు చూపించిన యవసగలను చారాంతికమునం జూపు 
ల థి ట్ట 

' een 

శి న్లో, స్వతశళ్నుభో ట్ర Fn ఛెతిస్స్యాన్షట్టత్ ఒన్యవిి వేవనాన్ , 

మవ్య్యూక్షార్తే నై కాంచి గస్స్యా ర ద,౦బితో వర్ణ నృవూరణాత్. 4 లి 

వొ దృహ్రైంతస్థితా నా మవస్థానాం స్వరుపం (క్క క్రమేణ వ్యుతాదయలతి. 

స్వతఖఇతి. అత శృఆన్వవస్థాను మభ భధ స్వతో ప బ్రచ్యాంకరసరబంధం వినా 
శుభో) ఛాత 
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ఇకత్యుచ్య లే. అనేనలిప్తోఘుట్టితః మషీమయెరాకానై ర్యుక్తో లాంఛిక8 యథాయోగ్యం 

వళ్ణిః పూరితో రంళికః స్యాల్. 
యూ 

టీ. అత్ర = ఈదృపహ్హాంతమందు; స్వతః = నీపదార్థసంబంధము లేక స్వాభావిక 

ముగా శు తు 8 = తెల్లనిదైన వ స్ర్రముః ఛాకః = ధాత 'గుంజిన వ సృ్రము, స్యాల్ ఆ 

అగును, అనవిలేవ వనాల్ = ఇంగొకబదార్థముతో 6 బూయంబడుటపలన , ఘట్రితః = 

ఘట్టితవ స్త్రమగును. మమా కారక = మసి శ్రా నిండినయా కారనులచేత, లాంఛీకః = 

లాంఛికవ స్త్ర మగును. వర్ణ ఫూరణాల్ - వర్ష = రంగులను, పూరణాత్ = అద్దుటవలన, 

రంజిత = రంజితవ, న ప్రునుగును. 

తా, మణ్ యెయితేరపడార్గను చేరక స్వాభావికస్థితిలొ 

నున్న బట్టను శుభ్రవస్త్ర సం బనియు, గంజిమొదలగువా నిం చేక్పినేప్పుడు 

ఘట్టితవ స్త్రం బీనయును, మసీ మొదలగు నాకారముల నద్దినష్సుడు 

లాంఛికవస్త స్తం బనియు ఎచ్చట నేరంగును చేయవలయునో యా 

యారంగులు పూర్థిగా నద్దినప్పుడు రంజితేవనస్త్రం బనియు వాడ. 

బడును, 

వ, సెళ్లోకమునం శెప్పంబడిన నాలవస్తలను దార్షాంతికముందు సరిపుచ్చు 
రు=ంం ౧ అథి ఛై 

లు 

చున్నాడు: 

న్లో. స్వతశ్చిదంతర్యామిా తు మాయావీ సూక్షసృష్టిత, 
డా క్ టె 

నూ, తాతా సూలస్నవన్నైవ విరా డితు సరః, ol సూశ్రాత్యా స్ట్థూలసృ మ్మ్యైవ వి త్యుచ్య పర శే 

వ్యా. దార్హాంతిశే తా వ్యుత్వాదయతి..._.స్వత ఇతి. పరక వరమాతా మాయా 
త్త చ ణే 

తత్కార్యరహితళ్చిదిత్యుచ్య తే, మాయాయోగాదంత ర్యామా. అపం చీకృళభూ తసమపష్షి 

సూ త్షశరీరయోగా త్భ్చూ తాతా, పంచీకృళభూత కార్యసమ ప్రి స్టూలళరీరో పాధియోగా 
ది్వ్విరాజితి 

టీ. పరః = పరమాత్మ, స్వతః = మాయాత త్కార్యసంబంధము లేనిస్వాభావిక 
స్థితిలో, చిత్ = చి త్రనంబడును, మాయావీ = మాయతోోయహాడినపుడు, అంతర్యామాజ 

అంతర్యామి యనయడును, సూత్మసృష్రితః = పంచీకరణము చేయంబడని వంచభూత 
అధరం వ జ జో జ ఆధ జ ఆద = 9 "కార్యసమష్టిస్వరూవమయిన నూత్త శరీరసంబం ధము కల్టినపుడు, సూతాతా = హిరణ్య 

గర్భుం డనంబడును, స్థాలనృ మ్యైవ ఇ వంచీకరణము చేయంబడినవంచభూళకార్య 

సమప్రిష్టారీరనంలంధమ చేతే విరాట్ = విరాట్టు, ఇతి = అనియును, కథ్యతే = 
ఇబ్బుంచేడుచున్నది. 
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తొ, మాయయు తత్కార్యసంబంధమును లేని పరమాత్మను 

చిత్తు అందురు. నాయాసంబంభము కట్టయున్న ఆత్మను అంత'రార్టిమి 

యందురు. పంచీకరణము చేయంబడని వంచభూతముల కార్యమైన 

సమష్టి సూత్ష్మశరీరో పాధి గల పరమాత్తను సూ, త్రాత్మ "లేక హిరణ్య 

గర్భుం డందును. పంచీకరణను చేయంబడిన వంచభూత కార్య 

ములయొక్క_ సమష్టి స్థూలశరీరిో పాధి గోల పరమాత్త ను విరాట్టను 

చున్నారు. 

అవ. వరమాత్మను చి శ్రవటముతోం బోల్చితివి గనుక పరమాత్మయందుం గల 
చిత్రము 'లెవ్వి! అను 3 భంకకు 'సాధాన మిచ్చుచున్నాండు; 

* ఐ హోదా దాః _ప్రంబపర్యం ౫ ప్రాణినోఒత్ర త జడా అవి, 
(J 
& 'వ్రేమాధమభాచేన వ ర్టంలె వటచి త్రవత్ , ర 

వ్యా. నను వరమాక్రనః చిత వటస్టానీయా్వే తదా శి తాని చి తాణి వక 
ఆశీ ఆ థి ల క, జాచి 

వ్యానీత్యత ఆహ బహాద్యా ఇతి. అత్మ పరమాత నిజ త్త్రమాధమభావేన వర్తమానం 

చద్రహ్లోది _స్తంబపర్యంతం చేతనాచేశ నాశ కం గిరినద్భాదిజడ జాతం చ చి త్రస్థానీయ 

మిశ్యర్థః. 

టీ. అ శ్ర = ఈవరమాత త్యయందు; బృహాద్యా! = = (బృవ్గామొదలుకొని, స్తంబ 
(UJ 

వర్యంశాక=గడ్డిపోంచవ టకు? గల, ప్ర్రాణినః = జీవులును జడా అపి = అచేతనములైన 

చెట్లు గుట్టలు మున్న గువస్తువులు, ఉత్తమాధమభావేన = ఉఊ శృమస్థితితో డను; సీఛస్థితి 
తోడను, + వటచి శృవల్ =వ స్త్రమునందలి చి క్తరువువలె వర్తంతే = ప్రవ ర్థించుచున్నవి. 

తా, వ త్రమస్థితిలోని జీవులు, చ్రిహ్లోది డేవతాగణము, దాని 

తరువాత మనుష్యులు, అటుననమువాత వః వయ్య్యూదివర్హము, బ్ర ట్లొక 

దానికన్న సొకటి యు శ్రమాధమభావములో నున్నవి. నదీళర్షతా 

దికమైన యచేశనవర్లము తక్కు_వస్టితిలో ని. వ్రటు భమాధమ 
౧౧0 

భావమున నున్న చేశనాచే! సనము స న్యం బహ మొదలు గడ్డి 
(/+ | యె 

పోయదవటుకు నుంచు జీవ ౮4 యంతయు ద రంగబ్టోనేందుం గల చిత్త 

రున్ఫువ లె నున్నది. 

అవ. బపహా మొదలగువారిని కొందణీని మా తము “చేతను లనుటకు కారణము 
wo అ) 

వఎెవ్వం బూని దృష్రైంతమును చెవ్వు చున్నాడు 

న్లో వి ₹ చ్రార్పితమునుబ్యూ ణాం వస్తా భాసాః పృథక్ప ్ రథక్ = 

చిత్తాథా రేం వనే పె 0) సనవ్భశ” వవ కల్ప తాం, 0 

3 
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జాగ ,బహో దిజగకశ్చేకన స్థానీయ శ్వే కారణం వక్తుం దృష్టాంతమాహాూా 

we 

చికే తి. యఫా చితే లిఖాతానాం * మనుహ్యాదిశరీరాణా మేవ నానావర్ణోయే జొ 

UU WU 
వృస్త్రవిశేషా లిఖ్య3 తే లేచ శీ తాద్యనివారక త్వా ద్వ సాభాసా నవ 

వస్త్రేణ = బట్టతోడ, a ఇవ = పమానము కెనవానివలె వస్త్రాభాసాః = ఆభాసన 

వస్త సములు (అనలా వస స్రములవ లెం గన్పడుళు గాని వస్త స్త్రములు కావనుట), కల్పి ఆౌొ 822 

టీ చిత్రా జాం ఇచి కరువులో వ్రాయంబడిన మనుష్యులకు; ఆర్ప 
ళ్ లి 

చి శ (శ,కారకనివే లిఖంపడుచున్నవి. 

తా, చి త్రరువులలోని మనుష్యులకు ఆయావ స్త స్తనములు కట్టంణుడి 

నట్లు వ్రాయుదురు, వానికి రంగులు వేలు వేలుగా చుండును. ఆమి 

యన్ని య అసలు బట్టవై న నద్దకము చేయంబడినవే కదా! ఆవస్త్ర సృవు౨ అం 

టె త్ంం చలిని పీ పోంగొట్టయాలక ప హోయినను వ్యస్త్రములవ లె మాత్రము? గనుకా 

చున్నవి, 

ఆవ, దృష్టైంతమందలియశ మును చార్జాంతికమందు సరిపుచ్చుచున్నాండం: దపా 

నో పృథక్పథక్చిదాభాసాశై ఎతన్యాధ్య స్ట సదేహినాం, 

కల్యంతే జీవనామానో బవాుథా సంసరం త్యవిరా. '౮ 

వ్యా. చారాంతికమావాప్భభ గితి, ఏవం పరమాత్య న్యారోపీతానాం జినా 

దీనాం శరీరాణా మేవ జీవనామానళ్చిదాభాసాః ప్రత్యేకం కల్ప్యంతే. న వర్వఆా డీ 

నాం. తేషాం కత్క_ల్సచనే కారణమావా---బహుభేతి. అమో జీవా? 'దేవతిర్య ఇన్నా ను 

మ్యాది శరీరప్రైప్త్యా, బహుధా సంసరంతి న వరమాత్తా. తస్య నిర్వికారత్వాది త్య్వళ్ళు త. 
( 

టీ, వె కన్యాధ్య స్తదేహినాం - చైతన్య = చైతన్యమందు, అధ్య స్త = డో 

పీఎవంబడిన్క, చేహినా9 = జీవులకు, చిదాభాసాః = చిదాభాను లని, పృశక్ప శక్ నః 

ప, ల్యేక ద్ర క్యేక ముగా, కల్చ్యం తే = కల్పనలు వేయంబడుచున్నని, అమో జీన 

నక= కజీవ్ర లని చెప్పంబడునునుప్యు వశువక్యూదులు, బసు థా=పెక్కు_భంగులు కూట 
రంతె=సంసారమునం బడుచున్నవి అనంగా జరనమరణములం భొందుచున్న వి. 

కౌ, వస్త్రమునంపలి బొమ్మలకు నేర్చబిచిన ఆబొమ్తవ స్తనం 
తన్యమం దారి రోవితులె న "జీవులే చిడాభాసు లను నావవతము 

ఫ్టకముగా పెట్టబడుచున్నది, నదీపర్గ తాదులకు లేవ, అెనేక్ల 

pi 

లె = ర్న [1 1 
బ్ 
న 
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మధముు లగు జననమరణములనిట్టి చిదా 
Ee 

చైన్ని 

భాసు లనంబడుజీవ్రు లే పా ందుకుం 
యట్లు చెప్పుచున్నారు, అనలా పరమాత్మ ఏవికారనులు లేని 

తాం గాన చిదాభాను లనంబకు జీవలయందలి జననాది వికారములు 
ఆకహాటున స్టనిర్వి కార చై తన్యము నెంతమా్ర మంట వని యొలుంగ నగు, 

ఆవ. లోకములో: గొందజు వాదులు PE నంసార మనుచుండుట ేమి 
"కారళామని యడిగినచో నందు కజ్జాన మే కారణ మనీ దృష్టైంతపూర్వకమున నమాధా 
నము చెచ్వు-చున్నాండు:--- 

వాతి 
నాం వ వ్రైభాస స్ట గ న్యర్షా౯ా యద్యదాథారవ స్త గాక, 

నదం న్యజ్లాష స్తథా 'కీవసంసారంి చిన్దతం విద్యు, g 

వ్యా. నను సర్వే వాదినో తౌకి-కా శ్చాత నవీవ సంసారఇతి వదంతి. తక, క్రిం 
UU "కారణ మిత్యాళంక్య అజ్ఞాన మేవ కారణమితి సద్భప్తాంతమావా=_వ స్తథా నేతి, 

శక్తి, అజ్ఞా! = మూధఢులం, యద్వత్ = ఏ ప్రకారము, వస్ర్రైాభాస స్థితాక ఆ 
ఆ'భౌసవ స్త్ర నులం దుండునటి, వర్గాక = రంగులను, ఆధారవ స్త్ర సాక = చీ క్రరువున 
“రాభార మగు వస స్త్రమందున్న వానిని గా, వదంతి=చెప్వుచున్నా ర్ , తథా=అవ,కారమే, (UU 
ఉవనంసారం = శేసిలసంసారమును అనలగా జననవమురణాదిరూవ మగుస్థితిని, చిదతం = 

ఢా 
సో భన్వృమం ధున్నగానినిగా, విదుః = అనుకొనుచున్నారు. 

తా, చలి మొగలంగువానిం చో గొట్టమిచే వస్త్రములుం గాక 
న, ససృయులవ బెం గన్నడును గనుక చిత త్రగతమనుష్యోదిశ రిరములకుల 
వ్ ఏాచముంయుబట్టబను వ స్తూ గొనము లనందగుసు. అట్టియా భాసవ స్త స్ర్రముల 
కరం౫సరంగులు" అజా EX మందు చిత్ర ంవబజేనో, అట్టియాఛార 

మంగా నున్నన సమం నన్న ట్లు తలఇెడిపోరు అందలి నిజమునె నెజటుంగని 

"బామ గాన, బెల ఎఏనివా రనంబడుదురు. అట్టు తెలియనివారు దృహ్రైం 

చభముున పారం వేటుగా న నష్ట పాయపడినట్లు జీవునిసంసారమును జనన 

మున రకాలను శు చస శన్వమం నున్నట్లు వారవడుచున్నాను. వస్తు 

సుష సొన మునుబ్య] మొన చా థారవశ్త సృముందు వనములు -కేనియ 
Er 

WN 
గ గయమయాంగును సోగికారనులు కే వనుట, 
CH) త 

అవ, చి క్లయుప్పు" a ప్రాయంబడి డిన పర్వతములు నదులు మొనలగుడానికి వస్త్ర 

కట్సన లేశపోవుటకు దృ్భృష్తాంశమూ మూలకము గాం జెప్పు చున్నా (డు: 

జో చిత త్రస్థషర ణా నీనాం న స్థాఖాసో న దృళ్య తే, 

స్యష్ట్ర్టమృ శి లికాదీనాం వేడాఛాస_ సథాన హి, 9 
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వ్యా. గిరినద్యాదీనాం తు చిదాభొసకల్పనాభొవం దృహాంతపురస్సరమావాా 

చిత నైతి. (పృయోజగాభావాదితి భావః, 

త్, చి (త్రస్థవర్వళాదీనాం = = చి క్రరువులో లిఖింపంబడిన పర్వతములు ముదలగు 

వానికి, వస్త్రాభొనః = అభాసవ,స్త్రకల్పన, (యథా = వీవిధముగ్చా, న దృశ్యతే = 

చూడంబడదో, కథా=ఆవిధంబునవే, సృషిస్థమృ శ్తికాదీనాం=సృ్ఫష్షి యం దుండుభూమి 

మొదలగువానికి, చిదాభాసః=చిదాభాసకల్పన (జీవకల్పన యనుట, న హి=లేదు, 

తా, చి _త్రరువున లిఖంపబడినపర్భతములు నదులు మున్నగు 

వానికి వస్త్రము లున్నట్లు లిఖంచుట లేనట్లు సృష్టిలోనిభూమి "మొద 

లగువ స్తువులకు చిదాభాసులనెడ వ ఫ్రవహారము లేదు. చిడాభాసు 

లనంగా చిక్స్రతిబింబములు. వై తన్యవ్యవహార మనుట, 

అవ, ఇటులనే అత్మయం దారోపించంబడిన సంసారము క్ఞానముచేత నివ_ర్హించు 

నని చెప్పం బూని యాసంసారమునకు కారణమైన అవిద్యయొక్క స్వరూవము చెవ్వు 

చున్నాడు: 

న్లో * సంసారః పరమార్థ ఒయం సంలగ్నస్సా త్స వస్తుని, 

బ్రతి భాంతిరవిద్యా స్వా ద్వినస్థైషా నివ తే, 10 

వ్యా. వవమాత్మ న్యారోపికస్య సంసారస్య జ్ఞాననివ _ర్థ్యత్వసిద్ధయే తన్తూల 

భూతా మవిద్యామాహం---సంసార ఇతి, 

టీ. ఆత వస్తుని = వరమాత యందు, అయం సంసారక = ఈసంసారము, పార 

మార్టిక! = యథార్థ మైన దై, సంలగ్నః = సంబంధిం చియున్న ది. ఇతి భాంంతిః = అను 

పొరపాటు, అవిద్యా = అవిద్య, స్యాత్, = అగును, నీిషాజకఈయవిద్యః విద్యయా = 

జ్ఞానము చేత, నివ ర్తలే = పోవును. 

అతా, ఈసంసారను అనయా జననాదిజీవథర ము ఆత్మయందు 
చేరిక కలది యనుకొనుట పొరపాటు, దీనినే అవిద్య యందుకు, అది 

జ్ఞానమువేత నివ ర్రిం చును, 

ఆవ, విద్య యన నేమి? అవిద్య యెట్లు లభించును?! అని యాశంకించుకొని 

విద్యాస్వ రూవమును, అట్రివిద్య లఫించుట కుపాయమును చెల్పుచున్నా (డు: 

న్లో ఆత్తాభాసస్య జీవస్య సంసారో నాత్మవస్తున్క 
డా తి 

బతి బోధో భ పెద్విడద్యా లభ స్థితేఒసౌ విచారణాత్ , 11 
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వ్యా. శేయం విద్యా తల్గాభోపాయశ్చ క ఇత్యాకాంమూయాం విద్యాస్వరూపం 

తల్లాభోపాయం చ దర్శయలతి..ఆశాభానస్యే తి, చిదాభాన స్యేత్యర్థః. 

టీ. ఆత్తాభాసస్య = చిదాభాను(డైన, జీవస్య = జీవునకు, సంసారః = సంసా 

రముగలదు. అక్క వస్తున॥ = పరమాత్మకు, న = సంసారము లేదు. ఇతి బోధః = అనెడి 

జ్ఞానము, విద్యా = విద్య, భవేత్ = అగును. అసౌ = ఇట్రివిద్య, విచారణాల్ = 

శీలనమువలన, లభ్య శే = లభించును, 

తా, జీవునకే సంసారము గాని ఆక కంకమ్మాాశ మును సంసా 

రము చేదు. ఇట్టివిజ్ఞాన మే బోధ యనంబడును. ఈబోధ చక్కలా 

శాస్త్ర యు క్ర్యృనుభవములవలన. బరిశీలించినంగాని గలుగదు. ల్లదియే 

దీని కుపాయము, 
అవ, విచారమునల్ల' విద్య లభించు నంటివి, బేనివిచారమువేత లభించునో 

తెల్పు మన్న ట్లాశంకించి చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో సదా నిచారయే త్రస్తాత్ జగజ్జీవపరాత్త నః, 
జేవథావజగచ్భావచా భే స్వా కవ కివ్యకే. 12 

వ్యా, విచారాల్ల ల్ల భ్య తే విచ్యేత్యు క్షం క్షం. కస్య విచారాల లభ్య లే ఏ ద్యే త్యాశంక్యా 

పహూ---సచేతి. నను పరాళా విచార్యతాం "మోమావస్థాయాం. ఫలరూ శే పేణావస్థావాజ్జీవ 

జగతో ర్విచార; కోపయుజ్యత ఇత్యాళశంక్య కయోరవవాచేన వరమాత్తావశేషేణ 

ఉపయుజ్యత ఇత్యావా.---బజీవభా వేతి, 

టి, తస్తాత్ = ఆహేతువువలన, జగజ్జీవవరాత నక = ౧. జగత్తును ౨. జీవుని; 

3, ప్రక్యగాత్శను, సదా = ఎల్ల ప్వుడును; విచారయేల్ =పరిశీలింపవశెను. జీవభావజగ 

ద్భావబాభే = బీవభావమునకోును జగద్భావమునకును చాధ గలిగినపుడు (విచారించిన 

మోంద రెండు భావములు సరి గా వని తెలిసికొన్నవ్వు డనుటు. స్వా తవ = తనవా స్తవ 

రూపమైనపరమాక యే, శిమ్య లే = శేషించుచున్నది (నిలుచు ననుట). 

. మునుత్రు వగువాం డెల్ణపుడు జగ త్తన నేమి ? జీవుం 

డన శమ? వ పరనూత్త యన నేమి? అని విమర్శించిన చో నాముదటి 

రెండును. కల్పిశములుగ తేలును, చివర కాత్మ యొక్క_ఓియే మిగు 
లును. మోతూ వస్థయందు సలరూవమె చేసైంచును. 'కాంబట్ట ఆత్మవిచా 

రము చేయనగును, జగద్విచారము జీవవివారము చేయ నేల యనెద 

"ఏమో, ఆ రెండింటికిని కల్సితస రూపము లని నిశ్చయించిన(గ దా అకలి 

వేదాంఠ-., 19 
అనా ల రలు. వాం) కాలాల a ఈ 
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ఆక సంళూవము మిగులుట అని యొజుంగ 
తే 

న్. నాప్రతీతి పయో ర్బాధః కింతు మిథ్యాత్వనిశ్చయ,ః, గ —0 od cm 

వేడే కుకు సిమూర్వాదా ముచ్యే ఇాయత్న తొ జన్మ 13 Dn గ [| న 1 ౧ 

వు గ్ శ క్ గ! జాం 
వ్యా. నను విచారేణ బీవభావజగద్భావ బాధే స్వా తన శిష్యత ఇత్యు క్షం, విణ 

శేణ జీవజగత్రోర్బాే కదప్రతీత్యా వ్యవహారలోవ3 ప్రనళ్యే తేత్యాళంక్య దాధశ్యన్య 
( 

వివవీశకమకం వివచ్నే దండం చాహ---నాప్రతీతిరితి. నుమ ప్రిమూరా దౌ స్వత నువ 

గానిచో, జనః = జవము, అయత్నత = జ్ఞానయత్న ము లేకయే, సుషు _ీమార్భ్భా'ద 
యందుశు మూర్చాద్యవస్టలందును, ముచ్యేత = సంసారబంధమునుండి విదువం 

కా వాధ యన్న జీన్రలును జగత్తును కనంబడమి గాదు. బీవజగ 
కులు శౌంకు. సత్యములు కౌవనునిశ్సయము. కనంబడమి యనినచో 
ని వావషయందును మూరాావదంవసలయ సురింవనం। గగ ద్రావ్యో సద్యన స్థలయందును స్ఫురింసనంతమూ ట్ర 
మున ముక్టి నచ్చినదా? లేవు కనుక జీవజగద్రూవబాధ యనంగా 
చకకము మిథ్య యనెడి దృథనిక్స్పయమే యాసముగాని స్పురింవక ర్స 

పోవుట కాడు అందుచేత జ్ఞానికి వవహారలోవము లే వని “తెసయు వలెను, | 
(న్న 

న్ కదదమూడాల తం నే పరమాక్తావ తప్పని తత్సత్యత్వ వినిశ్చాయః, 
న జగద్విస్టృతి రో చే ద్టీవన్తు కి ర్న సంభవేశ్ , Ti 
వ్వా. స్వా శైవ శివ్యత ఇత్యచేనాపి పరమాక నః సత్య త్వ జ్ఞాన మేవ వివత్యు తే. నతదతి3 క్రజనద్విస్భృతి; జీవన -కేభ్ వప్రసంగాది త్యావా... పరమా శ్రేతి. 
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త్. పరమాత్త్థావశేపో2.పి=పరమాత్య యొక్క శేషించుట యనంయగా, తత్సత్యత్వ 

నిశ్చయః = ఆపరమాళ్మ సత్యమెన దగుట యను నిశ్చయము (అగును. జగద్వి 
న తిక = జగత్తును మఆిచుట, నజకాదు. నోచేశ్ = అట్టు గానిచో, జీవళు క్తి? = 

జ్యిం -చిన-కాలమున ము క్షి గల్లుట, న సంభవేత్ = నసంభవించచేరదు. న్ 

తా, పరమాత్మ శేషించు నని చెన్పుటవలన ఆ పరమాత్మ సక్య 
మయునెడె జ్ఞానమే యగునుగాని జగత్తును మజుచియుంకుట కాదు. బట్టు 

దానిెనమిుడకల జీవన్లు కి న్డ్ సంభ వింవదు, జీవించియుండియే సంసారబంభము 

మండి వికువఖకంట ఏ జీవన్తు క క యని చెప్పంయడును, 
అవ. విచారణ యెంకవణుక చేయవలె ననుదాని కవధి చెవ్వచు న్నాండు:-- 

న్లో . రోజూ చాపరో వేతి విద్యా ద్విధా విచారజా, 

త శ్యావరోకువిద్యాప్తా ॥ విచారోఒయం సమాప్య తే. 15 

వ్యా. సదా విచారయేదిత్యు క్యా దేవా పొతప పర్యంతం విచార కృసకొ సత్యం 

తసా్య్యావధిమాహం---వ వరో షేలి. 

టీ. విచారజా = విచారణచేయంగాం గలిగిన, విద్యాజజ్ఞానము, పరోకైూ చావ 

రోకేతి = పరోతు మనియు నవరోత్ష మనియు, ద్వే ధా=లిండువిధములుగా నున్న వి. 

తత్ర, = ఆరెండింటిలో, అవరోతవిచ్భాప్తా = ఆపర్ తజ్ఞానము గలిశెనేని ఆయం 

విచార! = ఈవివారగ) సమాప్య లే = పూర్తియగునుం 

తా. విచారణ చేయంగా రెండువిధములుగా జ్ఞానము గలుగు 

చున్నది. 1. పరోతుజ్ఞానము, 9. అపి రోకుజ్ఞానము. వరోతు మనా 

నేలో-కాంకరముననో యేచే చేశాంతరముననో పరమాత్మ యున్న దను 

బారంనుకుం అ సరో తుజ్ఞాన మనంగా పరమాత్మే వ్రత్యగభిన్నమెన దనెడి 

జ్ఞానము. ఇ్యకియపరో వజ్ఞానము దృ మునవజకు విచారణచేయ 

వోలు నని యవధి తెల్ప(బడినది. 

ఆవ, ఆ ద్వివిధములయిన పరోతూపరోతజ్ఞానములస్వరూవము తెల్పంబడు 
రూ 

నున్న దె: 

వో, అనీ బెహీతి చేద్వెవ ప పరోతుజ్ఞాన చేవ తక్, 
య ఎం డ్రి 

| 

అహం బ్ర “ప్రాతి చేబ్వేద సామొత్కార స్ప ఉచ్యతే, 16 

వ్యా: వహరబళ్యావిత్యవరోక శా్వావరో త త్య దేన జ్వేభేతక్యు క్ష కం. తయో 

ధుభరూోాః స్యరూవం శ్రమేణ దర్శయతి.అ స్ట్ బాత. 
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తి = ఉన్న దని, 'వేదచేల్ =సామాన్యముగా 

నడవ = పరోతజ్ఞాన మే యగుచున్నది. 

అహం = నేను బహ్తేతి = 'దచేల్ = తెలిసికొన్న చో, సః = ఆబోధ, 

సామౌత్కారః = ఆడరోతజ్ఞానముగా, ఉచ్యతే = శెప్ప(బడుచున్నది. 

తా, గురువులకడ శ్ర వణము సల్పునెడ వారు మహావాక్యార్థ 

బోధ చేయుదురు. అవ్వుజే యధికారికి బ్రహ మనునది యున్న దనెడి 

జ్ఞాన మేర్చడును. అది పరోతుజ్ఞాన మగుచున్నది. తరువాత మతి 

కొంత్ మననాదులు బాగుగా “జయను చేయను ఆ బ్రహ్మ హము నేసే 

నెడి బ్రహమునకును తనకు నభ్లీవజ్ఞాన మెర్పడుచున్నది. ఇది యస 

కోతల మనంబడుచున్నది. 

అవ. అపరో త జ్ఞానమున కసాధారణకారణ మెన ఆతృత _త్వ్వవివేచనమును 

వెవ్వుచున్నాండు: వ 

న్లో తత్సామా త్కారసిద్ధ్యర్థమాత్మ తత్వం వివిచ్య లే, 
'యేనాయం సర్వసంసారా త్సద్యు ఏన వి నిముచ్య తే, 17 

wy 
జానీ లే... శ తామా త్మా_శేతి. కేన సామాత్యా_రేణ పుమాక్ సద్య వీవ విముచ్యతే, 

తత్సాతు త్కారసిద్ధ్యర్థమితి స్రూర్వేణాన్టయః. 

టీ. యేన = నీయవరోక్షసావమాత్కారమువేతు అయం = ఈవిచారణ చేయు 

పురుషుడు నర్వసనంసారాలత్ = సమస్తమైన సంసారబంధమునుండి, సద్యవీవ = 

సాకు త్క్కారము గలిషినత జమున నే, విముచ్య లే = విడువబడుచున్నా (డో, తతా 

తూ త్మా_రసీ ద్ధ్యర్థం = = అబ్రవాగాయ్ తరము | నలుగుటకొ ఆకు ఆత త తత్వం = ఆత్త 

స్వరూవము, వివిచ్య తే త = విశదపణిచి చెప్పబడును. 

లా బహాయొక్క యసాకా గ సారము గలిగిన వెంటనే పురు 

షంండు సంసారబంధమునుండి విము_క్తిం బొందునో, యట్టి బహసాా 
త్కార మందజుకు సీదింసం జేయుట కిక వె గంభములో ఆత స్వరూ 

థి యట?! - 
పను చక్క_లగా నిరాపింపంబడును,. 

వ్యా. ఏవంవిధాత సాకా తారా సాధారణ కారణమా తత్త్వవివేచనం ప్రతి 

అవ. ప్రత్యణగాక కు యథార్థ ముగా సేకళ్వము గలుగుటకొ ఆకు లోకవ్యవహార 

ములో దోంఛెడు చైతన్య భేదమును దృష్టైంతపూర్వకముగా నుడువుచున్నా (డు: 
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న్లో, కూటస్టో బ్రహ్యజీవేశా విక్యేనం చిచ్చతుర్విథా, 
ఘుటాకాశమపహోకాసె” జలాకాశొ భ భ్రఖి యథా, 18 

వ్యా. చిదాత్యనః పారమార్థిక మేకత్వం శ్చేకుం వ్యవహారదశాయాం ప్రతీ 

యమానం వై వై కన్యశేదమద్దికలి-కాటస్ట ఇతి. వీకస్యాశ్చి తే శ్చాతుర్వి భ్యే దృష్పాంత 

మాహ.--ఫఘుటాకాశేతి. 

టీ. భుటాకాశమవహాకాశో = ఫఘటాకాశమును మహికాశమును, జలాకాశా 

తలే = జలాకాశ పుఘూకాశములును యథా = నివిధంబుగా నాలుగు తెజంగులుగ 

నుండెనో, వీవం = ఈ ప్రకారము, చిత్ =ఆక చై తన్యము; కూటస్థర=కూ టస్థుం డనియు, 

బహ = బహ ననియు, జీవేకౌ = జీ చేశ్వరులనియు, చతుర్విథా = నాలుగువిధ 
Wa WU 

ములుగా దోంచుచున్నవి. 

తా, ఒకటియగు నాకాశము ఫఘటాకాశము, మహాకాశము, 

జలాకాశము, మేఘాకాశము నని నాల్దువిధములుగా నున్నట్లు ఆత్త 

చై తన్యముకూడ కరాటస్థుం డనియు, , బ్రహ మనియు, జీను డనియు, 

ఈశ రుం డనియు నాల్లు విధములుగా వర్థివహారదశ లో దోంచు 

మన్నది. 

అవ. ఫఘుటములోని యాకాశమును, ఘటముతో చేరని యాకాశము అనంగా 

మవికాశమును అందణు వాడుకవే చెటీంగినవే. ఇవిగాక యందటణికి వాడుకలో తెలి 

యని జలాకాశమును చెలుపుచున్నా (డు: 

న్, ఘటావచ్చిన్న ఖే నీరం య క్లేత్స్ వ్ర ప తిబించితు, 

సాభ్రనమత్ర ఆకానో జలాకాళశ ఉపేర్యతే, 19 

వ్యా ఫఘటాపచ్చిన్నస్య ఘటాకాశస్య తదనవచ్చిన్న స్య చ మవాకాళశస్య పని 

ద్ధత్వాతే విహాయా ప్ర సిద్ధం జలా కాళంవ్యు తాదయతి_భుటావచి సన్నుతి. ఘటావచ్చి 

శ్నలకాశే యదుదకమ సి కత జలే ప ప్రతివించితో౬ భృనత త్ర తనహిత ఆకాళో జలా 

"కాశ ఇత్యుచ్య కే. 

టీ. భుటావచ్చిన్న'ఖే = ఘటములోవల నున్న యాకాశమందు, యల్ = 

సీరం = ఉదకముగలదో, త, = అయుదకమున, ('ప్రతిబింబితః = పృతిబింబిం చిన, 

సాభ్బనకుత ఆకాశః= మేఘనతతృములత్ 6 సాడినయాయాకసము, జలాకాన[ = 

జలాకాశ మని, ఉదీర్య'తే = చెప్పబడుచున్నది. 
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కొ, ఘటములోని యాశాశమం దేనీరు గలదో, యానీటిలోం 

ఒ తిపింబించినక మేఘునతు త ములతోం గూడిన యాశాశమనును జలా 
ఆగ టె Uy 

క్ల మని చెప్పుచున్నారు. 

ఆవ, జలాకాశస్వరాూవముం చెల్పి మేఘాకాశముం జెప్పు చున్నాడు 

న్లో, మహాకాశస్వ నుభ్యే యన్మెఘమండల మాత్యు లే, 
mm ల 

వ తిబింంతయా తత. మేఘాకాశో జలే నీత, 2() 
ల Wy థి 3 
వ్యా. అభాకాళం వ్యు శ్పాదయతి---మవా కాళ స్యే తి, త, మేసుమండ-తే 

యజైలం కపి ని క్యర్థః 

టీ. మహాకాశస్న = నుటాదిసంబంధము లేనిమహా కాళముయుక్క... మయ్యే ౫ 

నడుమను, యల్ = వీ, మేఘమండలం = మేధుసముదాయము, ఈవ్యు లే = చూడం 

బడుంనో, క క్ర=ఆ మేఘమండలమందలి, జలే = నీటియందు, ప్రతిబింబతయా = పతి 

ఫలించుటేక, స్థితః = ఉండిన యాకనము, మేఘాకాళ$=మేఘాకాళ మనంబడును, 

తా, వహాకాశమునందలి మేఘమండలనులో నుండు జట 

మం బ్రతిఫలించినయా కాశ ము 'మేఘాకాశ మనంబనుచున్నదడి, 

ఆవ. మేఘమం దున్నజలము మనకుం చలియనప్వుడు ఆజలమందాకాశనుం 

బ్రతిఫలించిన దని యెజుంగు బెట్టు! అను శంకకు సమాధానము జెప్పు చున్నాడు: 

న్లో . మేఘాంశరూపముదకం తుషా రాకారసంస్థితం, 

తత్ర స్వవ్రతిబింబోఒయం నీరత్వా దనుమోయతే. 21 ఆ షర 
వ్యా. నను మేుజలస్యా ప్రతీయమానత్వాన్నభన స్త తృ కథం ప్రతిబింబితళ్వ 

న తాన న కరా ద గ్గ . అద లక రం చా అవ జస 9 డ్డ మి స ంక భావా మేఘాంశేతి మేఫుస్థజలస్య కృత్య శేణానుపలం భే౭సీ వృృపషి 

లమణకాల్యేణ మేఘే తదుపాదాన ముదకం నూకువయవరూప వు ప్సీళ్యనుమూయ తే. 

ఊదక ల్వేనైవ లింగేన ప్రతిబింబవ శ్ర మపి, విమకం జలం అకాళబింబవద్భువితుముర్హతి 

బలళ్వాత్ . ఘటగ కజలవదిత్యనుమూనేన మేఘాంశరూెపీ జలే. ప్యా'కాశ ప్రతిబింబ 

సద్భావోజ.పగమ్య శ ఇత్యర్థః. 

టీ. మేఘాంశరూవం = మేసఘుమునందు అంశరూవమెన, (నూక్షావయవదూచ 
చునుట్సు ఊదకం=వీరు, తుహెరాకారసంస్థితం - తుషారఐమం-చచుసీటి యొక్క) ఆకార ౫ 
ఆకారముపంటియాకారముతోడ, సంస్థితం = ఉన్నది. తత, = అమేఫఘమందు, నీర 
క్వాల్ =నిటిస్వఖావమునుబట్లి, ఆయంస్వ పృ తిటింబి=ఈతన (ప్రతిబింబము, ఆకాశ వ, తి 

లీ బింబ మనుట, అనుమాయతే = అనుమాన పృమాణముచేశం. చెలియంబడుచున్న ది. 
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తా. మేఘునులోని జలమును మనము చాడ లేకపోయినను 
వరి  ంచుటు యనుకార్యుముచెత వర్ష మునరకుం గారణమైన జలము మంచు 

వో 5 సూత్రురూప ముగా నుండి ంమేండవచ్చు నని యూహిొంప వచ్చును. 

కారణము. "లేనిది కార్యము పుట్టను గడా. మేఘమందు సూత్తరావ + 
ముగా జలను ₹ేనిపి వర్ష మెటుల సంభవించు నని యనుమాన 

శ చిమాణముచే త్ర నెలుంగేన చును, టూ? సాంమవ + చ్చు ననుట ఠి స్కక వను 

రూపి రాంచి యుప సం చెవిసికొం: వరా స్క్ః టిస్స భావమును బకకి యాకా 
రో రు 

శోము అందు ప్రతివింబించుట గూడ నాయనునూనప్రమాణముచేత నే 
“'తివీియంబడు నని భావము. 

అవ. దృష్టాంతముగా తీసికొనిన యాకాశచతుస్ట్రయమును స్పష్ట్రవజణచి చార్షాం 
జ 

లీక మండలి కూటస్థుండు "మొదలగు నాల్చింటిళలో మొదటికాటన సశబ్దమున కర్గంబును 

దానికి నిరచనమునుం శెప్పుచున్నాండు:.... 

స్లో. అధిష్టానతయా చేభశవ్యయావచ్చిన్న చేతన 
కఠాటవ న్నిర్వికా. రణ స్థతః కా స్థ ర్ వ్ లె య యి! 

జా 

వ్యా. వ్రవందృసాంతభూతమ కాశ చతుప్పయం వ్యు తె ఎద్యచాక్టాంతికే వ్ర, వ,థమో 

న్ట్వ్రం కూటస్థం వ్యు త్పాదయతి._అధిస్థా నేతి. పంచీకృ తావంచీకృక 4 భూతకార్వ స లేవన 

స్ట-లనూత్ష్యయావ వన్య ₹ హద్వయన్యావిద్యాకల్పిక సా భారతయా వ _ర్రమాన తేన తా 

భ్యామవచ్చిన్నఅక్తా కాటస్త స్థ ఇత్యుచ్య లె. త్ర టస్ప్సశబ్ద ప ళు (ప్రృష్ఫతే నిమి తేమావా_ 
టస్థ మి న 

ట్వ "అశ్రీీ కది లి. 

టీ. చేవాద్దయావచ్చిన్న చేతనః - దేహ ద్యయజస్థూలసూ క్ర రూషము లయిన 

“కందు. శరీరములతోడను, అవచ్చిన్న=చేరియున్న, చేతనః=ఆత్యవై తన్యము అధిష్టాన 

తయూ=ఆభారము-గనుండుటచేత, కూటవల్ = బంగారు వెండిమొదలగు సాములు 

చీయుంనవుడాభారముగా నుండునట్రియినువ బాగలినశె, నిర్వికానేవా = ఏవిధమైన వికా 

రముం “జెందకుండ (మారకుండ ననుట్స, స్టీతః =. ఉఊండువాండు గనుక్క కూటనసః = 

ధూం త్తం సు డని ౯ ఉచ్య తే = చెన్పణడుచున్నా (డు. 

తె, స్టూల్ నోదీరము, న నాత్తత్ షిళదుం అనెడి సెండుచేహాములును 

ఆమి వచే కలం '6 బడిని అందు “మొదటి: స్టూలబెహము గంచిక్కడే 

భూతములకార్యుము,. “రెండవది యగు సూత్తశరి రము అవంచికృళము 

లన భూతములకార్యము. వై రెండు శరీరములతోం  గూడుకొన్న 
౬... 7 

గ్య 
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యాతే తృజైకన్యము, వాని కాథార మగు కంసాలియింఓటిలో వెండి 

బంగాకు సొమ్హులు చేయుట కాథారముగుడాగలివ లె నవికారనుం 

డజెందక యుంమునదిగాన కూటస్టుం డనంబడుచున్నది. అనలా కరూాలంవముం 

వలె నిర్వకారముగా నుండునదిగాన కూటస్థు డని నిర్వచనము చయం 

బడుచున్నది. 

ఆవ. వెవిధముగా కాటస్థశబ్దమును నిర్వచించి, యాకూటస్థునియందు బుట్ట 

కల్చింపబ జను అట్రిబుద్ధియందు' బ్రతిఫలించినవాండు గనుక నాకాటన్థునిలో ఉం 

మైనవాండే జీవుడుగాన శేవగ్షకావమును జీవశబ్బ్దమునకు నిర్వచనముం చ్చ్వూ 

చున్నాడు 

న్లో, కరూటన స్థ కల్పిత బుడ్డి స త, చిత్స/తిబింబకన, 
Cw) . 

ప్రాణానాం ఛారణా ద్దేవస్పంసా రణ స స యుజ్యతే, 9 

PU 
తక్పథుపాలిత్వా త్ర త్తం వ్యు శ్పాదయతి..-కూటస్థతతి. తస్య జీవశభ్లాఫిధేయ లే నిమి_చో గ్ 

మావ స్రాణానామితి. కూటస్థాతిరి క్రజీవకల్పనమ ప్ర యోజక మిత్యాళ ంక్య, ఆవి 5 

రిణక కూటస ఎస్టస్య సంసారాసంభ్రజీవా కన్ని ర్వావోర్థం సో౭_౦గ్గీక _రవ్య ఇత్యానా 

సంసాశేణేతో 

టీ. కూట గ్థేజహటమువలె నిర్వికారమైనవై తన్యమందు బుద్ధిక=బుద్ధి, కలిి'అొడా 

శల్పింపంబడ్నది. త్ర శ్ = ఆబుద్ధియందు, చిత్స్రతిబింబకః = కూటస్థవై తన న్రముయొక 

క్కతిబింబరూ పము గవాండు, అనంగా చిచాభానుం డనుట. ప్రాణానాం = ప్రాణాదు 

ము ధారణాల్ = ధరించుటవలను జీవః = జీవుడు, (స్యాత్ = ఆగను) స ౫ 

ఆజీవుడు, సంసారేణ = సంసారముతో, యుజ్య తే = సంబంధమును టోంయు 

యున్నాడు, 

నవ్యా. వీవం కూటస్థం వ్యు త్పాద్య జీవస్య కూటస్థకల్పితబుద్ధి ప్ర, తి బింబక తేన 

తా, కూటస్ట్థునియందు ర్స బుద్ధి కల్పింపబడి యాబుడియంగో 
టస్థుని ప్ర ప్రతీబింబమైనచిదాభా సుడు జీన్సుం డని వ్యవవారింకే బయం 

చున్నాయి స గనుక జీవశేబ్దమునకు వ్యుత్పత్తి త్రి ప్రాణముల ధరించుటవలన 
నని చెప్పంబడియె, ఆకూటస్టునికం శె వీలుగా జీవుం డనునామూంతర 
మేల గలి ననంగా కూటస్టైయ నిర్వికారుంయు గనుక వానికి సంసార 
ముండుట సంభని ంపనేరద చిత్స్రతిబించితుండై చిదాభాసుం డన 
బడు జీశ్రయడే సంసారమును పొందుచున్నాడు. 

వ. కూటస్టుం డని జీవునికంటె వే టాక డున్నచో నత డేల "చెలియ. 
డడ. వెపు మనుశంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: అయోల 
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న్లో ం జలవో్య్యవమ్నూ సుటాకాశో యథా సర్వ స్తీరోహితః, 

తథా జీవేన కూటస్థ స్పోఒనో్యన్యాథ్యాస ఉచ్యతే, 24 

వ్యా. నను జీవాతిరిక్తః కూటస్థో2 స్తీ చేతి మితి న ప్రతిభాసత ఇ త్యాశంక్య 

జీవేన తిరోహితతాష్టదితి సద్భహైంతమాహ_జలేతి, న చేత శత్రిరోథానం న కాపి 

శాస్త్రే ప్రతిపాదిత త్యాశ ౦క్యు త్ర స్యానో న్చినౌగ్రీథ నస బ్లైనాభిధాన
ా శ్చైవ మితా గ్రా 

అన్నో న్యా ధ్యాస ఇతి, ఉచ్యతే భాహ్యాదిష్వితి శేషః. 

ట్రీ, జలవ్యోమ్నా = జలాకాశము'వేత, ఫఘటాకాశః = ఘుటమందలి యాశకా 

థము, సర్వః = అంతయును యథా = ఏవిధముగా, తిరోహితః = కచ్చంబడినదో, 

తథా = అజీవిధమున, జీవేన = జీవునిచేత, కూటస్థః = కాటస్థాత యు, (తిరోహితుం 

డయ్య ననుట). సః = ఆవిధమగు తిరోధానము, అన్ఫోన్యాభ్యానః - ఆన్ఫోన్య=పర 

స్పరమెన అధ్యానః = అధ్యాస మని, ఉచ్యతే = శా స్త్రములయందుC 'జెచుంబడు 

చున్నది, 

తొ. సుబాకాశము జలాకానమువేం గప్పంబడిన తీరున జీవుని 

చేత గూటస్టుంయను గృమ్మంబడనాయకు, అందువలన -ఈసంగతి (యనోర్టి 

నాష్టధ్యాస) తెలియంబడుట లేదు. అని బ్రహ్మసూత్ర భాప్యూదిశ్సాస్త్ర 

ములలో వెల్ల డింసంబడియున్న ది, 

అవ. ఈయధ్యాసకుః గారణ మవిద్యయీ. అవిద్య యనంగా జీవునకును కూటస్థన 

కును సంసారదశలో భేదము తోంచమిమీ యని చెప్పుచున్నాడు: 

శ్లో, అయం జీవో న కూటస్థం వినిన కదాచన, 

అనాది రవివేకో=యం మూలావిట్యెతి గమ్యుతాహ్. 95 

వ్యా. ననర్యయ మే వాభ్యాసశ్వేదస్య కారణరూపా2-విద్యా వర్త వ్యే త్యాశంక్య 

జీవ కూటస్థయో! సంసారద శాయాం 'భీేదాప్రతీతిలేవ అవి బ్యే త్యాహ---అయమితి. 

టీ. అయం జీవః = ఈజీవుడు (ఛిదాభానుండు కదాచన = ఎన్నండును: 

కూటస్థం = కూటస్థుని, న వివిన క్తి = "వేలుగా నున్న బ్రైబుగండు. అనాది$=ఆది లేని, 

ఆయం అవివేక$ = ఈయవివేకము, మూలావిద్యేతి = మూలాజ్ఞన మని, గమ్య 'తొం= 

"తెలియంబడుంగాక. ెలిసికొనందగు ననుట. 

తా. చిదాభాసుం డనంబడెడి యీజీవుం ఉఇన్నయు కరూటస్థుండు 

తనకంబ వేలుగా నున్న క్రాయుంగంయ, అనాది యగు యీాయొలులక 

పోనుటయే అవివేకము (అవిద్య) అని చెప్పంబడును. -ఈ యవివేకమే 
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సంసారకారణ మని తెలియవలెను. అనగా, జీవకరా టస్టులకు సంసార 

దశయందు 'ేదప్ప, తీరి లేమియే అవిద్య యని యభి ప్రాయము, 

అవ. ఈయవిద్యాకల్పిళుండు జీవుడు, జీవత్వము శలయపళ నంటే యవిద్యా 

స్వరూవమును "తెలియవలెను. అది విన్నేపావరణరూవమె యున్నది. విశేవమున కావర 
ఆమే కారణము గావున ముందు ఆవరణరూపావిద్యను చెల్బుచున్నా (డు: 

న్, ఏ తే.పావృతిరూపాభ్యాం ద్విథా2ఒవిద్యా వ్యవస్థితా, 

న భాతి నాస్తి కూటస్థ ఇ ౪ పొదన మావృతిః, 26 

వ్యా. సూర్యో కస్య జీవస్య అవిద్యాకల్పిశత్వస్య స్పక్షీకరణాయ అవిద్యాం 

విఛజతే విక్నేప హేతు ల్వేనాభ్యర్తి తత్వాదానృతిం పృ పృశమం లకయలళి-న భాతీతిం 

కూటస్థో న భాతి న పృకాళ తే నాస్తి వేతి స్యవనార హేకురావరణమిక్యర్థ. 

“8 అవిద్యా = అవిద్య, _విక్నేపొవృతియాపాభ్యాం = నికే డరాపము చేను, 

ఆవరణరూపముచేతను, ద్విధాజరిండు విధములుగా, వ్యవస్థితా= =వ ర్లించుచున్నది. కూట 

స్థం = = కూటస్థు[డు, నాస్తి = లేడు, న భాెలి = పృకాళింపడు, ఇతి = అని, ఆపూ 

దనం = ఆనటపలారణమైని, ఆవృత్తి?! = ఆవరణము, (స్యాత్ = అగును) 

. అవివ్య నితేపావరణము లనెడి రెంశువిధములుగా నున్నది. 

కూటస్టుండు లేతు, ప్రకాశింప డనుట కిదియె కారణము, ఆవరించి 
థి 

కరాటస్టుని మలజుగువజుచినప గనుక ఆవరణ మని వీని! సార్థశన ము 

చేర్చడినది. 

అవ. అవిద్యయు ఆవిద్యవలనం గలిగిన యావరణమును శెండునుం గల వని నీ 

శెట్టు చెలియును అనుశంకకు లోకానుభవమువల్ల నే తెలియు నని సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు; 

వ్ అజ్ఞాని విదుహా పృష్టః కూటస్థం న పృబుద్ధ్య త్తే 

న ఛాతి నాగు స్త కూటస్ట బ్రతి బుద్ధ్యా వదత్యేవి. బగ 

వ్యా. నన్వనిద్యాయా, సళ్ళ తావరీణన్య చ సద్భాటే కిం ప్రమాణ మిత్యా 

శంక్య లోకానుభవ వవేత్యావా_అజ్లాసీతి. విదుషూ కూటనం కిం జూనాసీతి వృమ్లో 
ఖా థ్ లు 

జ్ఞానీ తం న జా నామోశ్యజ్ఞానమనుభూయ వక్తి అఆయమవిద్యానుభపం. న *శేవల 

మజ్ఞానానుభవ మేవ వక్తి అవితు నాస్తి న భాతి కూటస్థ ఇతి కాటస్థాభా వాభా వే 

బానుభూయ వదతి, అయమావరణానుళవః, అత ఉభయ, తానుభవః ప్రమాణ మితి 

భావః, 
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టి. అజ్ఞానీ = జ్ఞానములేనివా(డు, ) విదుపూ = జ్ఞానిచేత, కూటస్థం = కూటస్థా 

త్ర నుగూర్చి? పప్పకి = అడుగంబడినవాం డై, నవ ప్రబుద్ధ్య లే=అకూటస్టుని చే చెజులోను 
శే ల ర 

అని యుత్తరము .ఖెవ్వుచున్నాండు. కూటస్ట = కూటస్థుండు; న భాతి=్ర, కాళించండు, 
అవే గ 

= లేండు, ఇతి = ఈ ప్రకారంబుగా, బుస్ధ్వాపి=ఆ అజ్ఞా నానుభవముం బెలిసియు; 

వదతి = ,ప పృత్యు శక్త కరమి చ్చు మున్నా (డు, 

తా, జ్ఞాని అజ్ఞానిని నీన్ర కరూటస్థు నెలటుంగుదువా యని యడిగి 

నన్వుడు న్ అజ్ఞాని నేను కూటస్టుని గు (రైటు నని బహులు చెప్పును, 

ఎజుంగ నని చెప్పుట యజ్ఞాన మనుభవించి చెప్పుటయె, అజ్ఞానాను 

భవ మిట్టి దె. బ్రదియునుం గాక కూటస్టు' వులేయషస, పృకాళంహ డని కూడ 

చెప్పుచున్నాంకే జే, ద్తది యే ఆవర ఆజాను నవము గటయున్నందుకు 

సాత్యుము, అపిదార్థివరణములు రెండు గలనసుటలో న్ని యనుభవమే 

ఆవ. మాయబె దై ్టతనముతే కములో ఆత స్వయ ప్ర, కాశస్వరూవ మందురు. ఆం 

దవిద్యయుండుట సంభవింపదు కదా. చీశటి వెల్తురు ఒకచోట నుండుట సంభవించునా? 

సంఛవింపదు. అ ట్లవిద్నయే లేకపోవుచుండ నవిద్యాకార్భమగు నాసరణముండుటయు 

"మొదలే సంభనింపదు. ఎవ్వు డవిద్భావరణములు రెండుకు లేవో విషేవ ముళశునదియు 

-లేశకపోవలసివచ్చును. ఇట్లవిద్యావరణవి కేవ ములు ఎపుడు లేకండెనో జ్ఞానముచే చేం బోంయగా 

ట్రుకొనం దగిన సంసార మనియెడియనర్గమును లేదు. కాన జ్ఞానముతో బని లేదు కనుక 

జ్ఞాన ప్రతిపాదకశా స్త్ర స్తముతోం సూడం బనిలేదు. ఆని యీి* మొదలగునా మేవము లెన్ని 

యో వచ్చెను. ఈయా సేవములన్నియుం బె నంజెవుంబడిన యనుభవము చేత ణే వారింపం 

బడుచున్న వని సమాధానము చెప్పు చున్నాడు: ఇ 

న్, స్వపుకాశే కుతో=.విద్యా తొం నినా శథమావృతి, 

ఇత్యాదితర్య_జాలాని స్వానుభూతిక్ష్రసత్వ నా, 29 

వ్యా. నను భవన శే ఆశ నః న్వప్రకాశత్వా తృస్మిన్నవిద్యా నోవవన్య తే. 

"లేజ స్టిమిరయోరివ విరుద్ధస్వభావ ల్వేన తయోః సఎబంధానువపన్తేరవిద్యాఖావే చ త 

క్కృకమారణం దుగ్నిరావ్యం స్యా త్తవభాచే చ కనూలకస్య _ ఏికేవస్యాసంభవః$, 
నూ భఖ. లు వికేపాభావేన జ్ఞాననివ రృ స్యానర్థస్యాభావా గాల్. జ్ఞాన వై యర్గ్యం తత_స్తత్సఏతి-పాదకం 

శాస చప్ర్రమ్మప్రమాణం స్యాదిత్యాళంక్యైతత్సర్వం పూరో్య్టకానుభవచాధి శమి త్యాహ 

స్వ ప్రకాశ ఇతి. న హి దృ ్టేఒనుపవన్నం నామేతి న్యాయాదితి భావః, 
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ట్, స్వ ప్రకా శస్వయముగా. బ్ర కాళించెడి అత్మ యందు (కూటస్థునియందు 

అవిద్యా=కజ్ఞానము, కుకేక=ఎట్టుగా నుండును? (ఉండదనుటు, తాం వినా౭అయవి ద్య 

లేక, అవృతిః = ఆవరణము, కథం = ఎ ట్టుండును? (ఉండ దనుట). ఇత్యాది 
కర్క_జాలాని = ఈమొదలయిన యా వ్నేషములను అసౌ స్వానుభూతిః = ఈ తమ 

యవిద్యానుభవము, నతి = అణంచి వేయుచున్నది. 

తా, స్వయముగా చ కాశించెడి కూటస్థునియం చనివ్యో యుం 

కుట యసంభవము, వెలుంగువంఃకిది ఆత్మ . చీంకటివంటిది అవిద్యా. ఈ 

ెండింటికిని. వకత్ర, స్థితి కుదురదు. అవిద్య లేకపోగా చానివలన 

నేర్చడినయావరణము. శేకెపోన్రను, బ్రిశను ఆదిశబ్దముచేత వచ్చను . 
నామేవములుు వానినలనం గల్టీన వికేపముు వితేవమువలనం గలిగిన 
సంసారచుఃఖమును  లేకపోన్ర చుండంగా జ్ఞానసంపాదన _మనావశ్శ్యాక 
మనుమున్నది, అటుపవైని జ్ఞానమును 9 తిపాదెంచెడి తత్త 1. సము 

నిపష్పగరోజనము శావలనీవచ్చు నని యీూమొనలగునా జీేవముల 
నన్ని ం:ని అవిద్యానుభవమును వైన నిహూపించియుంపిమి కదా, జ 
యనుభవ ముండియుండంగా లే దనరా దని “న హీ దృస్ట్రే౭.నూగపన్నం 
నామి యను న్యాయము బోధించుచున్న ది, 

ఆవ, తన యనుభవమందు విశ్వాసము లేనివానికి త _త్వ్వనిశ్చాయము గలుగ దని 
జెప్పు చున్నా (డు; 

న్ స్వానుభూతావవిశ్యానే తర్శస్యాప్యనవస్థి లే 
కథం వా *ేతార్కికస్తన్య త త్త (నిశ్చయమాస్టుయాక్ , 29 

వాం నన్వనుభవసిశ్య క్షకర్క_విరో భేనాభానళా్యాన్న తేన తశ్వనిశ్చయి ఇత" వ 
శంక్య అనుభవప్రామాణ్యానభ్యు పగ మే కేవలతర్క_స్య నిశ్చాయకత్వస్య స్వే నై వాన 
భ్యువకత్వాన్న తార్కికస్య త్త _క్త్షనిళ యః కావి స్యాది త్నాహ...సాష్టను 
భూతావితి. 

- భ్వరూవముయొక్క, కక్వనిశ య వ్ క్ | a ద్ద క వుటవల స ర్న్య = అయాక యం = స్వరూపనిశ్చయమును, తార్కిక! = తర్కము 

sen) జ) 1. పాఠాంకరం - తార్కె-కంమన్య; = తార్కిి కాఫిమాని, 
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శ 

చేయువాడు (అమేవణ 'లెక్కువగాం 'జేయువాండనుటు), కథం వా జు ఏ ప్రకారముగా, 

ఆపఫ్ను యాత్ =పొందలగలండు! తళ్త ఏనిక్చయమును ఫొందం జాలం డనుట, 

తా, తన యనుభవముమిాంద విశ్వాసము లేక యూరక కుతర్కం 

ములుగా విడవాదనులు వేయంవొడంగినచోం దత్త (స్నరాప 

ఉడలియంబడ దని యొజుంగవ లెను, 

అవ. తజచినలాని 'వెన్నరా దన్నట్టు తన సందేహనివృ త్తికొణకుం దర్శింప 

గూడదా యనినచో ననుభవమునకు విరుద్ధముగా లేనిపోని కుశంకలు చేయరా దను 

చున్నాము గాని శంకింపవల దని చెప్పుట శ దని చెప్పుచున్నాడు? 

న్ బుద్ధ్యార్ హాయ తర్క శే శద సేకెత తథా సతి, 

స్యానుభూక్యనుసా రేణ తర్కరాణాం మా కుకర్కర్థి తామి. 80 

వ్యా నన్వనుభవః త్త రనిశ్చాయక వవ, తథావ్యనుభూయమాన స్యార్థస్య నం 

భావితక్వజ్ఞానాయ తరో_౭న్యభఘ్యుపీతవ్య ఇ త్యాశంకామనూద్య తర న్టనుభవాను 

సాశేణివ కరే వర్ణనీయో న తద్విరో ధే ధేణే త్యావా._బుద్ధ్యారో హాయేతి. 

టీ. బుద్ధ ద్ర్యారోహాయ = విషయము బుద్ధియం చెక్కు_టకు, తర్క? = తర్కం 

చుట, అపేమ్యేత చేత్ = ఆవశ్యక మని తలంవంబడినచో, శథాసతి = అభ్గెనయెడల, 

స్వానుభూళ్యనుసారేణ=తన యకుభ వానుసారముగా, తర్క్య్యతాం = తర్కి_ంవనగును, 

మా కుకర్క్య్యుతాం=కుశంకులు చేయంజనదు. అనుభవవిరుద్ధముగా శంకింపరా దనుట. 

తా, విషయము బుద్ధికి గోచరించుటకు వాదించినను, అనుభ 

వానుసారముగా చాదింగవ లె. గాని, లేనిపోనికునంకలు చేయం 

అవ, తర్కింవవలసినరీతి యిది యని వెవ్వుచున్నాండు:ాలా 

న్లో స్వానుభూతి రస దా్యాయా మావృ్చత్ " చ పృదర్శితా, 

అతః కూటస్థవై తన్యమనవిరో క్ి బ్రి తర్క కామె. 81 

వ్యా. కో౭_సావశుభవో యదనుసారేణ తర్క వర్శనీయ ఇత్నాకాంకా 

యాం ఫొరం క్రమవిద్యాదిగో చరమశుభవం స్తారయతి.....స్వానుభూతిరితి. ఫలిత 

మాహా... అత ఇతి, 

టీ. అవిద్యాయాం = అవిద్యయందును) _ అవృతౌ చ = ఆవరణామందున్తు = 

సానుభూతి = తనయనుభవము, ('ప్రదర్శితా = తెబుపంబడినది. అత; = పె తెల్పండి. 
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నదిగనుకు కూటస్థవై తన్యం=కూటస్థచై. తనము; అవికో ఢీతి=అవిద్యతో విరోధింవని దని, 

తర్క్యతాం = తేర్కి-౦పవచ్చును. 

తా అవిద్యానరణముల రెండంట్విషయమై తనయనుభ నమును 

నిరూాపించియుం ఓిమి. కాయబట్టి కూటస్థనై వైశన్యమునకును అవిద్యకు 

విరోధము బే దని తర్కింవవ చ్చును. 

ఆవ, అవిద్యకు విరోధి విద్య యని చెప్పచున్నాడు: 

న్లో , తచ్చే ద్విరోని కేనేయమావృతిర్ల రినుఘాయ తాం, 

వివేక స్తు విరోధీ స్యా _త్తత్వజ్ఞానిని దృశ్య తామ్. 32 

వ్యా. తమేవ తర్క_మఖినీయ దర్శయతి.త చ్చేదితి. అవిద్యావరణసాభక 

చైశన్యస్యెవ తద్విరోధి ల్వేఒవిద్యాప్రతీతిలేవ న స్యాదితి భావః, తర్హ్హ్యవిద్యాయాః 

కే విరోధిత్ను స్ట్ ఆవా_.వి వేక బతి, చక ఉపనివన్వి చారజన్యం జ్ఞానం వివేకన్య 

ఆనిద్యావిరోధికరం క్ట దృష్టమిత్యత ఆవహాకత్వజ్ఞానిసీతి, 

టీ. తత్ = (కూటస్థవై తన్యము, విరోధి చేత్ = అవిద్యకు విరోధియైనచో, 
శేన = బేనిచేతు ఇయం = ఈ, అవృతిః = ఆవరణము, అనుభూయతాం హీ = అను 

భవింపబడును, (మణీయొకదానిచే ననుభ్రవింవం బడ దళుట) వివేకన్తు=వి వేక మనిననో, 

విరోధి = అవిద్యకు విరోధి, స్యాత్ = అగును. తత్త వక్షూనిని - తత్త్వ = ఆత స్వరూ 

వముయొక్క, జ్ఞానిని=జ్ఞాన ముగలవానియందు, దృశ స్ట్రలౌం౦= తెలియబడుయగాక. 

తా. అవిద్యకు కూటస్థవైతన్యము విరోధి యయ్యె నేని అవిద్య 

కూటస్టుని నా కృయించియుండ దు. అప్పు డావరణముమొక్క_ యను 

భవ షవనిచేకను ననుభవించంబకుటకును వీ లుండదు, అజ్ఞనియం 

చావరణానుభవము గన్సశుచన్నది, కనుక కూటస్ట్రనై తన్భమునకు 
నవిద్యకును విరోధము లేకుంశుట స్పష్టము, మణీ యవిచ్యకు విరోధి 

వివేకము (విన) తత్త్వజ్ఞునియందు అవిన్య లేకపోవుట యను అను 

భవముశేత్క _ నీచెప్పంబడినయంశము _ నిరివాదనుగా ననుభూత 

మనుటకు సందియము లే వని భావనను. 

అవ, అవిద్యావరణా థ్యాస ములం జెప్పి విమేపాభ్యాసమును చెల్పుచున్నా (దుః- 

శ్లో అవిద్యావృతకూటసే డేవాద్నయయుకతా చిత, 
శంకా రూవ్యవచభ్యస్తా వితేపాభ్యాస ఏవ హీ, 88 
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వ్యా. నీవ మవిద్యావరణే దర్శయిత్వా విశే సా ధ్యాసమాహ...ఆ విచ్యేతి. 

ఫూరోక్రావిద్యావరణవతి కూటస్టే ప్రత్యగాత్మ న్యారోపిత; స్థూలసూత శరీరసహిత 

శ్చిదాభానో వికేపాధ్యాస ఇత్యర్థః. 

టీ. అవిద్యావృతకూటస్టే - అవిద్యావృత = అవిద్యావరణములు గలిగిన, కూట 
స్టే = = కూటస్గునియందు (పృశ్యగాత యందు, శుకం = ముశత్తెపుజిప్పయందు, రూప్య 

వత్ =వెండివ లెళ్కు అధ్యస్థా = అరోపింపంబడిను చేహాద్టయయుతా = స్థూలనూత్షము 

లనెడి శెండుశలీరములతోం యను చితిశేవ=నై తన్య మే, (చిదాభానుః డనుట.) 

వపాళ్యానో | వీ = విషేవ మను పేరుగల యభ్యాసముగచా. 

కు _క్రియందు రజతము ఫా0ింతిచే నారోపింవంబడినట్లు 

అవిద్యావరణముష గల కూటస్థునియందు స్తూలసూత్షుము లనెడి 

రెండుశరీకములు గల చిదాభాసు? డారోవింపయుడెను. వోకే పాభ్యాస 

మనంగా నీచిడాఖాసుయడే యగు నని మెటుంగవ తిను, 

న్లో, ఇచమంశస్వ సత్యత్వం శు_క్టిగం రూప వ్వ వపు తే, 

స్వయంక్యం వస్తుణా మై వం నితేవే వీత్య తే న్వగము, 84 

వ్యా. అస్య విశే పస్యా ధ్యాసత్వ సిద్ధయే శు _క్లిరజతా ధ్యాససామ్యం దర్శయతి- 

ఇదమంశ స్యేతి. శుక్రికాయాం స్టితం పురో జేశాదిసంబంధిత్వమ చాధ్యత్వం చ యథా. 

రోపితే చ రజ తే౭వధాసలే, పీవం స్వయంత్వం వస్తుక్వం చ కూటస్థనిష్టమారోపి లే 

చిదాభానేఒజవభాసత ఇత్యర్థః. 

టీ, శు_క్టిగం = ముత్తెపుంజివయందున్న; అంశస్య = అంశముయొక్క_, ఇదం= 

ఇదంత్వమును; సత్యత్వం=సత్యతయంను, రూప్యే = 'వెండియందు, ఇమ్య'తే = అంగీక 

రింపంబడుచున్న ది. వీవం = ఈవిధమైన, స్వ్వయంత ఆ = కూటస్థునిస స్వయంత్వమును, 

(తా ననెడిభావ మనుట) వస్తుతా చ జ వస్తుక్వమును, వికేపీ = విక్నేపదశయందు; 
అన్యగం = చిదాభాసునియం దున్నట్లు, వీత్యు తే=చూడంబడు చున్నది. 

తా, ను_ల్తెవుంజిన్పను జాచి యొకంయు భాాంతిచేశ అఏి వెండి 

యని చెప్పును. అప్పుశు ము_ల్తెష్టంజిన్సయం ఏపి యనెడి బ్రదంతమును 

సత్యతయు చాధింపయబడకుండుట యనుట వా_స్టవముగా నుండంగా 

నా ఆెంకును దానియం డారోపింసయుడిన వెండియందు తోంవినవగిది 

యథార్థముగా కూటస్థునియం: వలీ సియంతషమును వ స్తుత్సమును 

కూటస్టునియందు విశేవముచే కల్పితుండై న చిదాభాసునియందును 
గనయకుచున్నవి, 
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ఆవ. వెళ్లోకమున దృష్టాంఠదార్షాంతికములు శండింటియందును సామాన్యాం 

శము అరోపికమందుం దోంచుటను చలి విశేషాంళము కూడ దృష్టాంతదార్దాంతికముల 
టా 

యందు: వోయయటకు గనంబఆచుచున్నా (డు 

శో, నీలవృష్ణ తికోణక్యం యశా శుక్లా తిరోహికం, 
STOW) 

| 

సంగానంద లే కాబ్యేవం కరాటే గ్టేడవీ తిరోహితమ్, 35 

వ్యా. వీవం సామాన్యాంశ ప్రతీతిముభయ త్ర, ప ప్రదర్శ్యు విశేహింశా ప్ర, తీతి 

సామ్యం దర్శయతి_నీ లేతి, | 

టీ, శుక = ము త్తెపుంజివయందు, సీలవృష్టత్తికోణాత్వం - నీల ౫ నల్లగా 

నుండుటయు, పృష్థ=వెనుకటిభాగమును, త్రికోణత్వం = ముకో_ణములు తీరియుండు 

టయు, యథా = ఏవిధముగా, రిరోహికం = = తెలియకుండ గృమణబడియుండెనో, 

వవం = ఈ ప్రకారము, ఆసుంగాశందతొౌది = ఆసంగత్యము ఆనందతషము వరివూర్మ్మ 

కము మొదలగునవి, కూటస్టే౭.ి = కూటన్థునియందును, తిరోహిశం = తెలియకుండ? 

గృమంయబడినవి, 

ణా, దృ షాంతే మెనము శేెప్పుజిప్పలోని నల్ల (ననమును, మరా౭యహు 
రం న్ —_ ౧౧ 

కోణములు గలిగియుంశుటయు వెనుక 'కిభాగమును వెండియందుం దోవ 

నట్లు దాక్షాంతిక మైన కరా టస్టుని మందలి అసంగత్వమును ఆనం వ గర్వమును 

ఆవెళస్పముచేం బరిపూర్ల క్యమును "మొదలయిన విశేపోంశములు చిదా 
భాసుసియందు కనంబడ కుడ మరుగువడియున్న వని తెలియవ లను, 

అవు ఈవిషయమున నింకొక సాదృశ, బ్టముం జూపుచున్నాండు:-- 

న్లో ఆం వోపికస్య దృష్టాంతే రూవ్యం నామ యథా తథా, 

కూకుస్థాథ్య స్ప సపితేవ నామాహ మితి నిక్సయః, 36 

వ్యా. 'సాహ్మాంకరు దర్శయతి..._.ఆరోపిత స్పేతి. దృష్టాంలే శు _క్రిస్థలే అదో 

వికవదార్థస్య రూప్యమితి నామ యథా నీవ కూటస్టే కల్పితస్య చిదాభానమావవి కే 
వన్న వూర్యోో క్ల క్షస్యావహమిళి నా మెత్యర్థం, 

ట్ర్, వృషాంే = సాదృశ్యమునందు (శుక్షియందు) ఆరోకిశన్య = ఆరో పీంకం 
బడిన డానికి రూష్యం=వెండియణెడు నామ = "పీరు, యథా = వీవిధముగాం గలిగానో, 
తఖా = ఆవిధమున'ే (దార్జాంతికమందుననుట.) కూటస్థాధ్య స్త నవిషేవనామ-కూట 

ర్ 

నరు 
4 

ప్రక్యగాక్ల యందు అధ్య న 'సజఆరోటి ౦చయండిన, విశ్నేవ = చిదాభాసరూవముమయొక్క_, 
ము కరు నవామిలి=నే నని, నిశ్చయఃజవ్యవహారము గలదగుచున్నది. 
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తా. శు_కికాస్థలమునందుం  గల్పితమైన పదార్థమునకు వెండి 
థి 

యనుపేరు గల్చినట్లు దార్షాంతికస్థల మైన ప్రత్యగాత్మ య్ందుం గల్పితుం 
ర 

డై నచిదాభాసునిపెరు ' అహాంి | (నేను) అని చెప్పుదురు, bh 

అవ. ఎదుట నున్న ముత్యపుంజిప్పకును మన నేల్రేంద్రియమునకును సంబంధము 

గలుగంగానే యిది వెండి యని శు క్షికంటె వేటుగా వెండి యను నఖిమానము నలిగినట్టు 

దార్థాంతికనుందు ఆక్రకన్న వేజమిన వస్తు విది యని యభిమానము గల్లంట లేదు అని 

యాశంకించి అత్మకన్న వేజుగా నే నని యఖిమానము దాన్టాంతికమందు నుండియున్న 
టి 

దని చెప్పుచున్నాడు? 

న్లో + ప్రదమంశం స్వతః పళ వ్ రూవ్యు మిత్యభిమన్య లే, 

తథా స్వం చ స్వతః పశ్య న్నహ మిత్యభిమన్య తే, 87 

వ్యా. నను దృష్టాంలే పురోవర్షిని శు క్టిశకలే ఇంది దియనన్నికన్లే జాతే సతి 

రూష్య మిదమితి తదతిరి క్షరజతాభిమాన ఊప పద్య శే. నైవం దార్జాంతిశే ఆతాతిరి క్ట 

వ_స్తఖిమాన ఇత్యాశం క్యా తాపీ స్ట ప్త కాశకయా చిదాత ఈ నష్టీపిభాసమాణే తదతి 

రిక్రో౭.వా మిత్యభఖిమాన ఉవలభ్య లేఒతో న వై మమ్యమిత్యభిప్రాయమేణాహ--ఇద 

మంశమితి. 

టీ. ఇదం=ఇది యనెడి; అంశం = అంశమును; స్వత$=స్వయము గా, పళ్యక్ = 

చూచుచు రూష్యమితి = వెండి యని, అభిమన్యతే = అభిప్తాయపడుచున్నాండు. 

తథా=ఆ ప్రకారము, స్వం చ = తనను కూడ, స్వత = తానుగా, పశ్యక =చూచుచు, 

అవామితి = నే నని అఫిమన్య'తే = తలంచుచున్నాండు. 

తా,శు క్రి రజతస్టలములో శుక్టియందలిదై న యిది యను నివ 

మంశమును తాను ననుంగాని శ శుస్టికరమెన వెండిగా నభిప్రాయమును 

బొంది నట్లు ఆత్మను చూచుచు నా లే సరమైనయపహాం త్యాఖిమానమును 

చొందుచున్నాండు. అనంగా నేను వే అని తలంఘయు ననుట, అందువల్ల 

గ్ దృషప్టాంతదార్షాంతిక ములకు బరస్పరవై స మ్యుము లేదు 

అవ, నయ మనుశబ్దమునకును, అహమృనుశబ్బమునకును నొళటే యర్థ మగుట 

వలన సాదృశ్యము సరిపోదే యని యాచ్నేసషము రాగా సరిపోవు నని ఇెవ్వ 

చున్నాండువాలా 

'వేదాంత---2 0 
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క్లో, ఇనంత్యరాస్య లే భిన్నే స్వశ్వాహంలే తథేహ్యతాం, 
హాం ౩ న వుంతే. 39 సాదూన్యం ద విశేషక్సు వుభయ శ్రాపి గ థి 

? వ్యా నశు ర్వయనుహాంకట్టయో శే కార్థతాన త్క_థం దృష్టాంతభాగ్గాం తిక 
Ca) 

మూ స్సామ్యమి త్యాళం క్యేదంరూప్య శభ్లార్థయోస్స షయనువాంళ ఫ్టార్ధ యోశ్చ స్తా సామాన్య 

వశేషహవళ స్యోభయ్యక్ర, సామ్యా శ్మెవమి క్యా వా=ఇదమితి. 

జీ, ఇనంక్యహాష్యశే = ఇది యనెడి శబ్దార్థముకు వెండి యనెడి శబ్దార్గమును, 

ఫిశ్నే = భిన్నములగును. (శు క్లియం దిది యకుభావ మున్నది, వెడియందు "హావ వ్య 

భావ మున్నది అనుట) శథా=క ప్రకారము, స్వత్వాహంలే=తా ననెడి శ భ్రార్గమును 
చీనచెడి క బ్రార్థముకు (న్వశబ్దభావము స్వత మగును, అహంశబ్దభావ మహంళ్వ ముగ లు 

అపట్సు ఇష్యుతాం = (భిన్నములన్సి ఒచ్వుకొని తీరవలయును, ఊభయత్రానిజ రెండింటి 
యుందువు సామాన్యం చ=సామాన్యముశు, విశేషశ్చ = విశేషమును, (సామాన్య నీవు 
భావము. గమ్య లే = తెలియబడుచున్నది. 

en సృష్టాంకమంనలి యిది యని యర్ధ్థ మిచ్చు నివంగే IE "గ్ల 
ముకు చెండి యని యర్హ మి చ్చురూప్యశబ్ఞాన్థము నెట్టు సననూన సీ 
యర్థము గల అవి కావో యమ దార్థాంతికమందలి స్లుయంకళ్ఞ కారమును 

ఆహుశ భారమును భిన్నార్థకములు (ఒకే యర్థము గలవి "కా ననుట. 
చాకిం,కిలో సామాన్యార్థమును విశేషార్థమును నున్నట్లు అవయం 
చున్నది, కాంబట్లి ట్రీ దృష్టాంకదార్థాంతికములందు నాదృళ సము సరి; పోను 
చుసే యన్న. టె 

ర్స 

వ స్వయంశబ్దమునకు సామాన్యార్థ మున్న దనుటరు లౌకిక్షప్ర, ప, యోూగవముం నుట 

హారణా చ్చు య 

న్లో దేవ త్; సయం గచ్చేడత్త త్తం వీతస్వ సయం తా, 
అపాం సయం న శాన్వి మా త్యేవం లోశే పృయుజ్య తే, +36) 

! వా స్వయళ జార్థస్య నామాన్యరూవక్వం స్పష్టికర్తుం లౌకికం వ,మోగం తౌవ్వు రృయతి... బేవవ శేతి, 
నో 

టీ 'దేవవ క Et = చేవ = ద (| దత్తుడు స్వయం స్వయముగా, గే సల్ =పోవురగాక్క 
క్ =రేప్ర౩ నీ గవాసీవు స్వయం=స్ష యముగా, వీక్షస్వ= చూడుము. అపాం యః 

1; స్వయం = స్వయముగా న శే మిస క. ఏయముగ్కా న శో మి= సమర్థుండనుగాను, ఇతి = అన్మి నవం ౫ 

మ్, 
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ఈ ప్రకారముగా, లోశే = లోకమున, (ప పృయుజ్య తే = ప ప్రయోగింపబడుచున్నది, 

(సామాన్యరూవముగా స్వ్వయంశబ్ద ముపయోగింపంబడు చున్న దనుట్స. 

తా, దేవదత్తుడా, స్వయముగా వెళ్లుము. నీవు స్వయముగాం 
జూడును., నేను స స్నయముగా సమర్గుండను గాను. అని స్మాయంశబ్దనును 

లోకమున సామాన్యరూసనుతోో చొడుకొనుట యనుభవసీద్ధను. 

అవ. లోకమందు (ప్కయోగమున్న మాత మున స్వయంకబ్దమునక సామాన్య 

రూపత్వ మె ట్లంగీకరింతు నందునా? ఇది వెండి యనుచోట నంగీకరించినట్టు అని 

చెప్పుచున్నాడు 

శ్లో, ఇదం రూష్య మిదం వస్త్ర మితి యద్వ దినం తథా, 
అసౌ తృమహ మిల్వేషం సయ మిత్యభిమన్య తే, 40 

వ్యా. భవ'త్వేవం లోశే ప్రయోగః. కథమేశావతా స్వయంశద్దార్థన్య సామాన్య 

రూవత్వ మి త్యాశం క్యేదంశబ్టార్థవ దిత్యాహ---ఇదం రూపవ్యమితి. యథా రూవ్య 

వస్తాడా సర్వత్రేదంళబ్దస్య ప్రయుజ్యమాన త్వా త్తదర్ధస్య సామాన్యరూవత్వం, తథా 

అసౌ త్వమవామి క్యాదా సర్వత్ర స్వ యంశబ్ద ప్రయోగా త్తదర్గస్యాపీ సామాన్యరూవత్వ 

మవగమ్యక ఇత్యర్థః. 

టీ. ఇదం = ఇది, రూపం = వెండి, ఇదం = ఈయొదుటిది, వస్త్రం = బట్ట 

ఇతిజఇట్టుగా, ఇదం=ఇది యను నర్థముగ లళబ్బము; యద్వత్ = ఎట్టుగనో, (సామాన్య 

రూవముగా వాడంబడునో యనుట), తథా = ఆమాదిరిగా, అసౌ = వీండు, త్వం = 

సీవ్చు అవాంజనేను, ఇతి = అనెడి, వీతేమ = ఈశబ్దములయందు, స్వయం = తా నని 

యర్థమిచ్చునట్టి సయంశోబ్బ్దము, అభిమన్య లే = అంగీకరించంబడు చున్నది. 

తా, ఇది వెండి ఇది వస్త్రము అని ఇదం శబ్దము సమానముగా 

నుపయోగింసంబడనట్లు వీండు ను నీవు అనెడి “కాన్రులందు సియం 

శబ్దము సమానముగా ద "మయోగింవబడుటమచేత స్ప్యయంశ బమునకు 

సామాన్య రూపతగ్గము సిద్ధించుచున్నది. 

అవ స్వ్వయంశబ్దమునకును అవాంశబ్బమున కును లోకమందలి శబ్ల ప్రయోగము 

లలో ఫిన్నములై న యర్థములం దువయోగింవంబడుటం జూపితివి సరి. భిన్నార్గకము 

లయిన నీకేమి లాభము? అనిన టాశంకించుకొని యాలాభ్రమును 'బెల్పుచున్నాాండువాలా . 

వ్ల అహం త్వాద్భిద్య తాం స్వత్వం కరాటే స్థ తేన కిం తవ, 

స్వయంశళ బ్ఞార్థ వవైప పష కూటస్ట బ్రతి స భవేత్, 4]. 
ta 
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వ్యా. భవతు స్వయమవాంశబ్ద యోర్లో శే "భేదం. నతావతా కూటస్థాత ని కిమా 

యాకమితి పృచ్చతి.ఆవాం త్వాదితి. సామాన్యరూవస్స్వయంశ బ్లార్థ ఏవ కూటిస్థ 

ఇతీదమాయాత మి త్యావహా---స్వ్వయంళబ్టార్థ ఇతి. 

టీ. (అవాంశబ్దభొవము అవాత్వ మనయుడును, స్య్వశబ్దభావము స్వళ్వమనం 

బడును. అహంత్వాల్ = అహాంశబ్దభావముకంట స్వత్వం = స్వశబ్దభావము; 

భద్య తాం = భేదించంబడులాక వేజుగా నుండుగాక యనుట, "లేన = అభేదించుట 

వేళకు తవ = నీకు, కింజనీమిలాఛము! (ఇ ట్లనినచో), వీషః = ఈ, స్వయంశబ్దార్గనీవ= 

స్వయంశబ్దముయొక్క_ యర్గమే, కూటస్థ ఇతి = కూటస్టుం డన్వి మేజనాకు, భవేత్ = 

ఆగును. స్వయంశ బ్లార్థము హటస్థుండనటే లాభ మనుట, 

తా, అవాంశబ్దమునకం శు సయంశబ్దము ఛదించిన నీకు. గల్లు 

లాభ మేమి యందువా? స్వయంశశ్షూర్ధము సామాన్యరూపనుచేత 

కూటస్థుం డగుచు నాకు లాభ మని గ గృహిొంపుము, 

అవు స్వధర్మము అన్యుత్వమును వారి చును గాని కాటన్ధుని బోధింప దంటివా? 

అది మాకు సమ్మతమే యని యుప్వుకొనుచున్నాండువాా 

న్,  అన్యత్యవారకం స్వత్య మితి చే దన్యవారణం, 

టస్టస్యాత్య తాం వక్షుమిష్టమేవ హి తద్భవేత్ , 42 

వ్యా+ నను స్వత్వరూపో ధరో౭.న్యాత్వం నివారయతి న కూటసళ స్వం బోధ 

యతీతి శంక'తే.._అన్యత్టవారకమి తి. స్వయంశబ్దార్థస్య కూటస్థనై న్యైవాత, త్వాత్చ 

"త్వేనాన్య వారణమిష్ట మే వేతి పరివారతి.....అన్య వారణం కూటస్థ స్యతి. 

టీ. స్వత్వం = స్వయంశబ్దభావరూప నుగు ధర్శము, అన్యత్వవారకం = అన్యా 

శబ్దభొవరూపమగు భర మును వారించునది. ఇతి చేత్ = అని యంటి వేని, కూటస్థన్య = 

(ప్రృశ్యగాత్మ కు అక్కళతాం నా ఆత్మ భావమును వ కోక = చెవ్పందలంచిన వానికి (చాకు, 

కల్ = ఆ అన్యచారణం = అన్యమును నివారించుట ఇష్టమేవ = అంగీకార యే, 

భవేత్ = అగును. | 

ల ఇ జ తా స్వయంశ బ్దభావరూప మగు ధర్మము అన్యధర్మమును 

నాం ఆనే 3 అల్లో వారించునంటి వా, వత్యగాత్మ కు ఆత్మే భావమును జెప్పంబూనిన నూకు 

నది యిష్టమే యని భావనను, 

ఆవ, గోవ, అశ్వము, ఉదకము. మొదలగు శబ్దములు భిన్నార్థకములై నట్లు 

సర్గియంళబ్దమును ఆక శబ్దమును కేజువేజగునరములు గలవి కదా. స్టయంశబ్లార్గ మైన 
ద్ ఇ ది థి ఏ థా 
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మాటస్థ శబ్దమునకు ఆక భావ మెట్టు భుటించు నని యాశంకించి సమాధానము చెప్పు 

చున్నాడు: 

న్లో . సయ మాలతి పర్యాయా తేన లోశే తయోస్పహ, 

వ్రయోనో నా_స్ట్యతస్ప త్వమాత్మత్వం వా న్య వారకమ్ు. 48 

వ్యా. నను స్వ్వయమాత్మ శబ్బయోర్భిన్న ప్రువృ ర్తినిమి తయోర్ల వాశ్వాది శబ్బయోరి 

వై కార్థతా్వాభావాత్కథం స్వయంళ బ్ఞార్థన్య కూటస్థస్యాత్య త్వ మిత్యాశంక్య హస్త 

కరాదిళబ్దప చేశార్థత్ వవ లిన వమితి వరిహరతి...స్వయమా శే తీతి. వర్యాయల్వే 

సహప్రయోగాభావే హేతుమాహ= తేన లోక ఇతి. ఫలితమాహ.---అతస్బత్వ 

మితి. 

టీ, సయం = సయంశబ్దంబును ఆతేతి = ఆత యెడిశబంబును, పర్యా 
0 డీ దే దు 

యా=ఒకయర్గము గలవి. (సమానార్థకపదంబు లనుట). "లేన = వర్యాయవదములయిన 

కారణమువేతు లోకే = లోకమునందు తయోః = ఆరెండుశబ్దంబులకును, సహా 

ప్రయోగః = ఒక్క-స్థలమందు? (బ్రియోగము, నాపి = లేదు. అతః డా ఈెహీతువు 

వేళు స్వత్వం = సయంశబ్దభావమును, ఆత్మత్వం చ = ఆత శబ్దభావంబును అన్య 

వారకం=అన్యశబ్దమును నివారించునది, (స్యాత్ = అగును. 

తా, హస్టము, కరము; పాదము, సనము; ముఖము, వ్యక్తము 

-ఈజంటవదంబులు ఒకదాని కొకటి వర్యాయపదము లైనట్లు స్తయం 

శబ్దంబును, ఆత్త శబ్దంబును నొకేయస్థము గలవి గాన, నీెండువదముల 

"కెక్కడ నేకవాక్యమందుం బ్ర, "యోగము గనుపింపదు కాన, స్వయం 

శభారమే ఆత , అందుచేత సీస్ప్రాయంశ బాత న చాక్రములు అన్యశ బార్ల 
ఏ థి ర ద -4టథి ఏ థి 

నును నివారించును, స్వయంశ బార మైన కూటసున కాత భావనను 
య ఫం థి ఆతి 

సుటించు నని భావము. 

ఆవ, సయంశబ్దమును ఆత శబ్దమును వర్యాయపదము లయిన-చో త చేతనము 

లయిన ఘుటాదులయందు స్వ్వయంశబ్ద మువయోగింపంబడుచున్న బే, అ చెట్లు ఫుటించును? 

అని శంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: 
ఆని న లో 

స్థా, ఘట స్ప్వయం న జానా లి తవం స్వత్వం ఘటాదిషు, 
= a జ” లీ మ అగ స్ గంటి బటట అచేతనేషు దృష్టం చేద తా మాత సత్త గ్ర fh 

వ్యా. నను ఫఘటాదిష్వుచేతనే ప్వుపి స్వయంశబ్దన్య ప్రయోగ దర్శనాళ్స స్వ 

యంత్వాత్య త్వయో'రేకళ్వం న ఘటత ఇతి శంకలే.__ఫుట ఇతి. ఫఘటాదిష్వుప్ స్ఫురణ 
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రూపేణాత మై తన్యస్య సత్యా త్రేష్ష్వపి స్వయంశబ్ద ప్రయోగో న విరు ధ్యత షత్యోహం- 

దృశ్య తామి తి. 

టీ, భఘటక = కుండ, స్వయం = తాను న జానాతి = తెలిసికొనం జాలదు, 

ఇతి = అని వవం = ఈలాగున, అచేళనేషు = చేశనములు కాని, ఫఘుటాదివు = ఘట 

పటాదులయందు, స్వత్వంజ=స్వయంశబ్ద ముషయోగింపబడుట, దృప్పంచేల్ ఇచూడంబడు 

చున్న దంటివా, ఆక సత్త ప్రిరో=అఆత వై తన్యముయొక్క యుండుట వేళ, దృశ్య తాం= 

'తెలియంబడుంగాక, స్వయంశళబ్ద ముపయోగించుట కూడు నని గృహింపవలయు 

ననుట. . 

తా, కుండ తాను టెలిసికొనంజాలదు. అనెడి వాక్యమునుబట్టి 
చేతనములుగాని ఘటము మొదలగు వానియందులనాడ నీయాత్త 

పర్యాయమైన సర్టాయంళ బ ముపయోగింపబడుచున్న దంటివా, ఆత 
ర యలు —ీ 

చేతనాశోతనములయం దన్ని ంటియందుూను సమానముగా నుండుటవల్ల 

నచేతనము లగు ఘటాదులయందును నుపరయోూగింపంబడియుండు నని 

శతెలేయనగును. 

అవ. ఘటవటాదులయందుం గూడ చైతన్య ముండినచో మనుస్యవశుపక్యాదు 

లనుమ్మా త్రమే చేతను లనుట నిష్ప యోజనమే కదా యని యాశంకించి సమాధానము 

ఇప్పు చున్నా (డు; === 

శ్లో, చేతనాచేతనభిదా కూటస్టాత్త కృతా న హీ, 
యగ థి 

ఆత అవ్ న దాం | కింతు బుద్ధికృ శాభాసక్ళతే. విత బ్రవగమ్య త మె, 45 

వ్యా. నను ఫఘటాదిష్వస్యాత నై తన్యన్య స్తే ర్ చేశనవిభానో నిర్జిమి _త్తికస్స్యా 

దికాళ తనాచేతనవిభాగన్న నసతకా(స స క్యాశంక్యు చేతనా వేతనవిభా స్య చిదాభాససత్త్వాస త్ర ర్రలతణ కారణనచ్భావాన్నైవ 

మితి పరివారతి..__ చేత నేతి. 

టీ. వేతనావేతనభిధాజఇవి వేతనములు ఇవి యవేతనము లనెడి భేదము, కూట 
స్థాతృకృతా = కూటన్గచై తన్య మునుబట్టి వచ్చినది. న హి = కాదుగదా. కింతు = ఇంక 

చే మంటే, బుద్ధికృ భాస కృతె వేతి ఎ బుద్ధి = బుద్ధియందు, కృత = ప్ర తిఫలించిన 0 

ఆభాస=చిదాభానునియందు, కృ తె వ=కల్పింవంబడినచ్వే ఇతి = అని, అవగమ్య తాం = 

గ్రృపాంపయిడులగాకం 

తా, ఇవి వేతనములు, ఇవి యచేతనము లనెడి వ్యవహారము 
అల గ్ కూటస్థమై తన్యమునుబట్టి రాలేదు మణీ దేనిని బట్టి. వచ్చిన దన బుద్ధ 
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ప్రతివీంచితుం డైన చిచాభాసునియిట్టి వచ్చినదే యని యెటుంగనల 
యును. చిదాభాసుం డుండు మనుబ్యూళాదులను చేతను లనియు చిదా 

భాసుయ లేని కుండ గోడ మొదలగునవి యశోతనము లనియు వ్యవహ 

రించుట నిష స్స యోజనము గాదు. 

ఆవ. చిదాభానుం డుండినచో వేతనములు, అతండు లేనిచో నచేతనములగును, 

అని యొవ్వుకొనినచో నచేశనములయం దాళ నై శన్య ముండు నని యొప్పిన మో శేమి 

లాభమున్నది? యని యాశంక రాయగా నచేతనకల్పన కధిస్థానమొకటియుండి తీరవలెను 

అనెడి యభిస్రాయముతో నచేశనము లయిన భుటపటాదు లాకూటస్లవై తన్యమంబే 

యారోపింవంబడుటను దృష్టాంతసహితముగాం జెప్ప చున్నాడు: 

శ్లో, యథా చేతన ఆభాసః కరాటే భా9ంతికల్పితు, 

అచేతనో ఘటాదిశ్చ తథా త్న _లెవ కల్పీతః, 46 

వ్యా. నను చేతనాచేతనవిభాగస్య ర చిదాభాససత్త్వాన శ్ర త్త ప్టపృయు క్ష్తతాభ్యువ 

గ మే2ఒచేత నేప్వాత్య సత్వాభ్యుపగ మో నిష్ప్రయోజనస్ఫా్యాది త్యాశంక్య వేతనావేతన 

విభాగహేతు తేన కూటస్థస్యానభ్యుప వగమ్య త్వేఇఒఒప్య చేళనకల్పనాథిష్టాన లేన కూట 

స్టో ఒభ్యుపగంళవ్య ఇక్యల్గిప్రాయేణ ఘుటాచే స్త స్త, కల్పితత్వం సద్భ ప్రాంత మావా 

యభాచేకన ఇతి. 

టీ. చేతనః = వేతనుం డైన, ఆభాసణచిదాభాసుండు కూటస్టే = ప్రత్యగాత్మ 

యందు, యథా = ఏవిధముగా, భ్రంతికల్సిత$ z= అనిద్య చేత నారోపింవంబడియునో, 

కథా = ఆవిధముగా, అవేతనః = చేతనరహితమెన, ఘుటాదిశ్చ = ఘుటాదులును, 

తత్రైవ = అప పృక్యగాత యంచడే (కూటస్థునియం బె కల్పితం = అవిద్య చేం గల్పింపం 

బడెను. 

ణా . కూటస్టునియందు చిదాఫాసుం డవిద్య చేత. గల్ప్బితుంై 

నట్లు కూటస్థునియందు ఘటాద్య చేతనవర్షమును నవిద్యుచేం గల్బింవం 

బడినది, చేకనాచేశననముల కన్నింటికిని కల్చనాధి జ్ఞానము కూ టస్ట 

చైతన్య మొక్కకు యనుట మాకు లాభము, 

అవ. స్వయంశబ్దమునకోను ఆత శబ్దమునకును శేదము లే దని తేలయగా వాది 

కొంచె మధికపృసంగ ముగా నాశంక (ఫూర్వపతీము చయుచున్నా (డు: 

న్ త్ర ేదంలే అప్ స్వత్వో మివ త్వమహమాదిషు, 

సర్వత్రా తానుగలే లేన త యోరప్యాత్త "లేలి చేన్ , 4:7 
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వ్యా. సత్వాక యూ లేక ల్వేఒతివ్రసంగం శంకతే తక్రేదం'తే అపఫీతి, శమవో 

మాదివు సర్వ త్రానుగతస్య న్వత్వ స్యేవ నర్వ త్రానుగతరో స్తళేదంతయోర ప్యాత్త స్వరూ 

వతా కిం న స్యాదితి భావః. 

టీ, (యేనజనీకారణము చేతు; స్వత్వమివ = స్వయంశబ్ద్బభావమువ లె త్వమవా 
మాదివు = నీవు నేను అను 'మొదలయింనశబ్బములయందు, సర్వత్ర, = అంతటను; త్తే 
దంజే అపి = తచ్చృబ్దభావమగు త త్తయుంను, ఇదంశబ్ద్బభావ మగు ఇదంత యును (అది 

యిది అనుశబ్దముల ధర్మ మనుట్ర. అనుగ లె = సామాన్యముగా బ్రయోగింవంబడుచున్న 

వో, కేన=ఆకారణము'చేత, తయోరపి = తత్తే ఏదంతలకు నెండింటికిని, ఆత్మ తా=ఆత్మ 

తము, (స్యాల్ =ఆగును. ఇతి చేత్ =ఆకత్ర తము కలుగు నని యన్న వక్షునుందు. 

తా, వమోయా యచై. సతనిద్ధాంతీ ! స్వయంశబ్దమునకు నీవు 
నేను వీడు అనుచోట్ల సమానముగాం బ్ర యోగించుటచే ఆత్తత్వ 
మొప్పినట్లు అది ఇది యనుళబ్బ్దములును నంతట సమానముగా 

అంధ వయ్యా - అధ జ బ్ర యోగింషబడుటశే ఆతృత మంగీకరించుము అని వూరవతీ Ww 
యా తే_పించెను. 

ఆవ. కల్ =అది, ఇదం=ఇది ఈరెండిటికిని అత్మళ్వము సంభవింప దని వెవ్వు 
చున్నాడు; 

న్లో లే ఆత్మ ల్వెఒవ్యనుగతే త లెదంతే త్ _స్టయోకి 
జ CNP a 

9 ఆత్మే అం నైన సంభావ్యం సమ్య కాదే రర థాత థా, 48 

వ్యా. త ల్తేదంతయోరాత్మ త్వాధికవృ శ్రీక్వాదాళ త్వం న సంభవతీత్యావా...... 
శే ఆత్మ త్వేఒకీతి, శల్తేదం లే స్వత్వమివ యద్యపి తషమహామాదిష అనుగ తే, 
తథాపి 'లేష్వునువ ర్తమానే ఆత ల్వేఒవ్యనుగ కే తదాత్శ త్వమిదమాళ్య త్వ మి త్యాదివ్యవ 
హారసంభవాదళ స్తయో  రాత్మ త్వాధికవృ త్తిక్వాదాక స్వరూపతా న సంభావ్య తే, 
తత, దృష్టాంతస్పమ్యు క్వా దేరితి, అత్త త్వం సమ్యాగాత్త త్వమసమ్యగితి వ్యవహారవశా 
దాక 'ల్వేఒవ్యనువ _రమానయో; సమ్య క్వానమ్య క్ష పయో రివేత్యర్థః. 

టీ. తకే=ఆ, త బేదం తే=అది యనుటయు ఇది యనుటయు ఆనంగా త త్త ఇదంత 
లనుట్క అత్మ 'త్వే౭పి = ఆక భావమునందునుు అనుగతే = అనువ ర్హించుచున్న వి. 
తతః = అందువలన, సమ్యుకాదేక _ సమ్య కష్ట = మంచిదగుటకును, అబే? = చెడ్డది 

విందదో, తథా = అటువలెనే, తయోః! = అది ఇది యనెడు త్తే పదంతషములక్ఫు 
అత్త త్వం = ఆక భావము, న సంభావ్యం = సంభవింప చేరదు. 
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తా, తచ్చబ్దభావము తత్త యనంబడుచున్నది. ఇదంశబ్దభావము 

బదంత  యనంబడుచున్నది, 'స్వయంశబ్దముంబో లె అది వద్ యనెడి 

శద్ధార్థములు వ్యవహారమున వానిచి త్తము బేవాలయమునకుం బోయి 

నప్పుడు తడాత్త్మ కమై యున్న దనియు, ఇంటియొద్ద దారాపత్యాదులం 

గాంచినపుడు శదమాత్త క మసియు వా సకొనంటడుచున్నది. అనంగా 

తదిదంశబ్దములు రెండింటిలో ఆత్మ నబ్బము ేర్చియుప'యోగింవంబడు 

చున్న బనుట మ, త త్రెదంతలు స్వశ బ్రమువ లె తృవహమాదులంటె "కాక, 

సమ్యుశ్వాసమ్య క్ర గములవ లె ఆత్మ త్వ మనెడి భర్త మునందును గూడ 

నుండుటచేత, ఈత తెవంతలును వీనివ లె ఆత్త కానేరను. 

అవ. ఇపుడు వ్యవహారసిద్ధ మగు నర్గముశు ఫలికముగాం 'చెద్వుచు న్నా డు: 

శ్లో, త ల్వేదంతే స్పుతాన్య కే త్వంగాహంతే పరస్పరం, 

వతిద్వంద్వితయా లోకే ప్ర సే నాన్ఫీ సంశయః, 49 

వ్యా. ఏవం ప్రాసంగికం పరిసమావ్య ఫలిత ప్రదర్శనాయ లోకవ్యవహారసిద్ధ 

మర్ధనునువదతిత శ్తేదం లే ఇతి. తతా పృతియోగిక్వ మిదంతాయా స్తదిద మితి స్వత్వ 

పృతియోగిత్వ మన్యత్వస్వ స్టయమన్య ఇతి త్వంతా వప్రతియోగిత్వ మహంతా 

యా_స్త్వ్వమహమితి లోశే ప్రతిద్య్వంద్వి తేన ప్రయోగదర్శనాత్ససిద్ధమితి భావః, 

టీ, తల్తేదం తే = అది ఇది యనుశబ్బధర్మ ములును, స్వతాన్య తే = తొను ఇత 

రము అనెడి శబ్దధర ములును, త్వంతాహంలే = నీవు చేను అనెడి శబ్దధర ములును, 

పరస్పరం = ఒకదానితో నొకటి, పతిద్వంద్వితయా = (ప్రృతిద్వంద్వములుగా (విరు 

ద్ధార్థకములుగా ననుట లోకే = లోకవ్యవహారములందు, ప్రసిద్ధి = ప్రసిద్ధములై 

యున్నవి. సంశయః = సంబేవాము, నా స్టీ = లేదు. 

తా, లోకవ్యవహారమున అది ఇపి తాను బ్రితరుడు నీవు 

నేను ఇ్రట్టియర్థనము గల జంటనూటులను వ్యతి రెకార్థకములుగా వాడు 

చున్నారు. వన = మై రెం'కెంటికిని (తత్త లేదంచల కనుట! విరోధము స సుప్త 

సెద్ధమే యని యెలుంగ నగు, 

అవ. సెనచెప్పినరీతిగా విరోధనును గనువజ చినందువలనం గలుగులాభమును 
వివరించుచున్నా (డు:-- 

న్లో ం అన్య తాయాః ప్రృతిద్శంద్వి స్వయం కూటస్ట్ర బ్రహ్య తాం, 

త్యంతాయాః వ్రతి యో గ్యేహోఒహమి త్యాత్త ని కప్పితః, 50 
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వ్యా. ఛవల్వేవం లోకే, ప్రకృతే కిమాయాక మిత్యత ఆహ_అన్య తాయా 

ఇతి. ఆన్యత్య,ప్రతియోగీ స్పయంశ బ్దార్థః త్వం తా ప్రతియోగ్యవాంళ బ్దార్థక్చిదాభనః 

కూటస్టై కల్పిత ఇక్యర్థః, 

న్ నయం = = తొ నడి శస్టార్థ మగు, కూటస్థఃి = (వృత్యగాత్మ: అన్య తా 

యాః = అన్యుశబ్ద్బభెవమునకు, ప్రతిద్వంద్వి=విరో ధి యని, ఇష్యు తాం= తెలియంబడుం 

గాక, త్వం కాయాక=నీ వచెడి శబ్లభావమునకు, ప్రతియోగీ= ప్రతిద్వంద్వి మొన (విరోధి 

మైన్సు వీవేఒవాం = నేననెడిచిదాభాసుండు;, ఆశ్రని = కాటస్థునియందు (ప్రత్య 

గాల్మే యందు కల్పితః = ఆరోపింవంబటడెను. 

తా, తా నని వ్యవహరింపంబడెకడు ప ప్రత్యగాత్మ అన స్రపదార్థము 

లకు విరోధియే, నీ వనెడుదానికి విరోధి యగు నే ననెడి చిదా 

భాసుడు వ్రుత్యగాత్మ యందు కల్పింవయి డెను. 

అవ, నీవు నేను అది ఇది, తాను ఇతరుండు అనువానికి చేద ముండినట్లు జ్చే 

శ్వరులకు నింత విస్పష్టముగా భేదము 'తెలియంబడినచో చేల అందజును స్పస్టముగా 

శెలిసికొనరు? అని శంకించి నమాధాన మిచ్చుచునాస్నడం: ఎ 

న్, అహంత ఆస్వత్వయో ర్ఫేబె రావ స్య లవంక యోరివ, 

స్పై చేఒవీ మోహవమావన్నా ఏకత్వం ప్ర వతివేదినే. 51 

వ్యా. ననూ క ప్రకారేణ జేమాటస్థయోశ్యేచే సత్యపి సర్వే ఇర్థం కీమితి 

న బానం తీ త్యాళంశ్యాహ...అహాం'తేశి. బుద్ధిసాక్షీణ, కూటస్థన్య బుద్ధ్యా కు వ్రత్యజీ. 

కర్తుమశక్య'త్వాాహమితి ప్రతిభాసమానయో | కూటస్థయో ర్యా త్ర్యైకళ్యం ప్రతి 

వన్నా ఇత్యర్థః. 

టి రూవ్య శేదంకయోరివ-రూవ్య తా౭రూష వ్యత్వమునకును (వెండియణెడి శబ్ద 
భావమునకు ఇదంతయోరివ = ఇదంశ్వమునకునువ లె (ఇది యనెడి శబ్దభావమున 

కునువలె అవాంతాన్వత్వయోక=తానచెడి శబ్దభావమునకు ేననెడి శబ్దభావమునకును, 
ఛదే సక్వపి = భేదము స్పష్పముగా కనబడు చుండినప్పటికిని మోవాం = భా)తిని, 
ఆవన్నా? = పొందినవారలై, నీకళ్వం = జీవునకును, ప్రుత్యగాత్యకును, (కూటస్థునకును; 

చిదాభాసునకున్సు ఇద్దరికిని సి అభేదమును, (ప ప్రతిపేదినే = పొందిరి. 

తా, ముత్యపుచివ్చను చూచి యిది వెండి యని శో నువడినన్రు థు 

ఫ్రిది యని చెప్పుట యేది కలదో, అది వదంత్యము, అది సు _క్తిధర్శము. 
రూప్యత్వ మనునది శు_క్టికయందు కల్పిత మైనరజతభర్ష ము, ఈ 
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రెండింటికీని వలనే అహం'కాస్పతములకు భేదము విస్పష్టముగనే కన 
బడుచున్నది, కూటస్థునియందు తాననెడి శ బభావమును చిదాభాసుని 

యందు అనంగా జీఫ్సీనియందు అహంశబ్దభావమును అనుట, అజ్ఞాన 

ముచేత భా/ంతిపడి కూట స్టబీవు లకు భేదము లే దని తలంచుచున్నా రు. 

ఆవ, జీవుండును హొటస్టుండును ఒక్కడే యని య్యాభ్బ్ళను కలుగుట కేమి 

కారణము అనీ యడిగదవేని దానికి తాదాత్యాధ్యాసమే కారణ మని చెప్పు 

చున్నాడు: 

న్లో తాదాక్ష్యభ్యాస ఏవొ శ్, సూరో( ( కావిదయా కృత 

అవిద్యాయాం నివృత్తాయాం తజ్కార్యం వినివ_రతే, రి 
వ్యా. నన్వస్య బీవకూటస్థయో "రేకళ్వ థ్ (థృనుస్య క్రిం కారణమి త్యపేకూయా 

మావా.శాదాత్వేతి. అశ్రాస్రీకొ గ్రృంీఒనాదిరవివకోయ  మిత్య త్రో క్థయా 

ఇఒవిద్యయేత్యర్థః. యతో ఇవిద్యాకార్యత్వమస్యాతో ఇవిద్యానివ _ర్తకజ్ఞానేవైవ తన్ని 

వృ _ల్తీరి త్యావా..-- అవిద్యాయా మితి. 

టీ. అత్ర = ఈవిషయమందు; ఫూర్యో క్తావిద్యయా = వెన వెప్పంబడిన 

యినాది యగ నజ్ఞానము చేత, కృతః = కల్పింపంబడిన) తాదాత్యాథ్యాస నీవ = 

అన్యోన్యాధ్యాసమే. ఇట్రిభాగంతికి కారణ మగును. అవిద్యాయాం = అజ్ఞానము; 

నివృత్తాయాం సత్యాం = నివ ర్రింపండిన దగుచుండంగా, త త్కార్యం = 

ఆయవిద్యాకార్య మగు అన్యోన్యాధ్యాసము (తాదాత్వాభ్యాసము) వినివర్హతే = 

పోవుచున్నది. 

తా, ఈచిత్రదీవమునందలి యిరువదియైదవన్లోకమున చెప్పం 
బడిన యనాద్యవిదగ్థ చే కల్పింవంబడిన వరస్పరాఛ్యాసమే కూటస్థచిదా 

భాసు లొక్క_టి యని పారవడుటకుం గారణము, అన్య|ోన్యా థా్యాస 

మవిద్యయొక్క_ కార్భమగుటం జేసీ యవిద్యను పోంగొ ప్రెడిజ్ఞానము 

చేతనే యాయథా్యాసనును హోను నని గ్ర హీొంపవలయును. 

అవ. అభ్యాసము అవిద్యా కార్యను నక నాయవిద్య అనలా "కారణము 

నివ ర్థించిన, త త్కార్య ముగు నభధ్యాసమును నివర్హించు నని మో రనుట సంగతముగా 

లేదు. అను ప్రశ్నకు సమాధానము వెవ్వుచున్నాండు:-. 

న్లో ॥ అవిద్యావృతితాదా త్యే విద్యమైవ వినశ్యతి 

వి మేపస్య స్వరూపం తు ప్రారబ్ధమయమిోాత్షలె, ర్లె 
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సన్నం మ భం యా ముక్పన్నాయామర్యవిద్యా కార్యన్య జేహః "'జీరుచ 

గ్ర నో 
లభ్యమానత్యాదిక్యక ఆవ __౪విచ్యావృశీతి. అవిచె చ్యెకశారణ యోరావృతి తాణాళ్స్ స్ట 

యో వయో వినివృ త్తి. కర సహిశావిద్యాజన్యస్య తు వి మేసన్వరూవస్య క'ధ్రాంట 
el 

సాదవర్న్షంక మవస్థానమిత్యవిర ధ ఇతి భావః. 

pin చా వృత కిశాదాక్యే జూ అవిద్యా = అజ్ఞానముయొక్క- కార్యము అగు 

అవృకితావా శ్యే = ఆవరణమును, అన్యో న్యా భ్యానమును) విదృ్యయైవ జ జగము 

వేళనే, వినక్ళోక? = నశించుచున్నవి. వి మపస్య=ప్రారబ్ధకర్మ కర ,ముతోం గూటిన వి షసయూు 

యొక్క, స్వరూపం తు = సషయాపమునిననో, ప్రారబ్బతీ యం జూ ప్రారబ్దకి చ నాశమును, 

ఈతతే = చూచుచున్నది. స్రారబ్ధకర్య నశించెడుదనుక నుండు ననుట. 

కౌ, అవిద్యవలన ఆవరణమును అథ్యాసమును కళిగినఏ, ఈ 

“రంకును. జ్ఞానము కలుగంగనే నశించును. ఇంక నవివ్యువలన పుష్ట 

ను మా రబుక్టర రృముతోం గూడినదియు నగువి మేషము సార సరం 
ఆధ తలో గ 

కయించపాపజ వే నుండును. కావున నసంగత మేమియు "వము. 

ఆవ, కారణ .మెన యవిద్య నివ రించిన త త్కార్య మగు విషేవ ముంటుళు 

యొట్లు సంభవించు! అకు ప్రశ్నను శా స్త్రాంశరములయందలి దృహైంతమం"చేత సము ౪ 

'ధానవణచుచున్నా (డు: 
- 

5. సే న్లో, ఉపాదానేవి వినస్టైఒపి శుణం కార్యం ప్రఆత్యు ప్ర, 

ఇక్యావాస్తార్మి కా_స్థద్యదస్తాకం కిన్న సంభవేశ్ , 54 
వ్యా. నను స్రార్ధకర్యణో నిమి క్రమా త్ర త్వా క్రళ్ళద్భావమా శ్రే తే గీ పాం 

విన షేషప్ కస్టం కాళ సనువ్చ త్తిర త్యాళంక్య శా స్త్రైంతరసి సిద్ధద్భష్టైం ₹ తేన త్వ వనువృ చిం (ల్ 
nr) 

సంభెావయతి..._ఉపాదాన ఇతి. 

టీ, కాక్కి_కాః = కర్క_శా స్త స్రుక్షైలు ఉపాదానే = ఉపాచానకారణము విన 
J కొం టో జ మదన్ = నళించినవ్పటికిని, 'కార్యం=కార్యము, తణం కా తణళకొాలము, దృతీత్వు "టీ= 

చూడంబడుచున్ను పి. = =మెన J < 
ఇది. ఇతి = అని అహుజచెప్పుచున్నారు. తద్వత్ = అ'ేవిధము'౧౪, 

అసాకం = మాకును న సంభవేల్ క్రీం = సంభవింపదా? సంభవించు న ననుట. 
ఉపా 

శు నని చా (కు లందోకు అటులనే మా వెదాంచనిచాంన 
స్ు, మంచును కారణమైన యవిద్య నళంచినత ర్వాత తత్కార్య కం 
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విమేపస్వరూవమైన చేహాదికము కొంతకాల ముండు ననుటలో తప్పేమి? 
కొంత కాల ముండవచ్చు ననుట తప్పు లే దని భావము, 

అవ, అయ్యా ! తార్కికులు కారణము నళించినతర్వాత కార్యము త ణ'కాల 

ముండునంటే మారును అట్లే అనక వారు బేనెడు చేసినారు గనుక మేము బాశెడు 

సేసినామనునటు ప్రారబ్ధకర తయింవెడువటకు నుండు నని మీరు చెవ్పవచ్చునా ? 
య థః 

అనిన సమాథానపఆచుచున్నా (డు? 

వ్, తంతూనాం దినసంఖ్య్యానాం ల స్తాద్భక్ తుణ ఈరితః, 

భ్రముస్యాసంఖ్యక ల్పస్వ యోగః వణ బాహ్య తామ్, ర్5్ 

వ్యా. నను తార్కికై5 కార్యస్య తణమాశ్రమవస్థాన మంగీకృతం. న చిరకాల 

మిత్యాశంక్యాహ-__తంతూనా మితి, సంసారస్యా నాది కాలమారభ్యానువృ త్తత్వా త్త 

కృంస్కారవశేన కలాలచ క భ్కమవచ్చిరకాలానువృ త్తిర్న విరుధ్యత ఇతి భావః. 

టీ. దినసంఖ్యా నాం = దినములచేత "లెక్కించందగిన, కంతూనాం = దారము 

లకు, తె = ఆశార్కి_కులచేత, "తాద్భక్ = అటువంటి, శణక=తణకాలము, ఈరిత8= 

చెప్పంబడియుండెను. ఇహ = ఈసంసారమునందు, అసంఖ్యకల్పస్య = లెక్కించుటకు 

నలవి గాని యేక కల్పములనుండి యుండెడు, భృచుస్య = (భృనుకు, యోగ్యః = 

అనురూవ మగు, కణక = తణకాలము, ఇప్య తాం = అంగీకరింపంబడుంగాకం. 

తా, దారములు నళించినత ర్వాత తుణకాలమునకు వస్త్రము 

నశించునని తార్కి_కులు అనుటలో చారములు కొన్నిరోజులలో తయా 

రైనవి గనుక అవి నశించినతర్వాత తణకాలమునకు వస్త్రము నశించు 
ననవచ్చును, అనెక కల్చ్పములనుండి యుండిన అవిద్య నళించినత ర్వాత 

నశిందయగిన చేజఊోచులకును కుమరవానిచకృమువ లె చానికి తగినంత 

కాలము నశించుటకు కావలయును, అని మే మేల చెప్పరాదు ? 

అవ. తార్కికులు 'ఇెప్పినట్లే మేమును అయుక్తముగా ఖెప్పినా మని దీనిచేత 

ననుకొనకుండు, మామాటకు వారిమాటకును వార యున్నది అని చెప్పచున్నాడు: 

వ్. వినా & దతవుం మానం లేర ఫ్రా పరికల్ప్య లే, 

శ్రుతియు_క్ష్యనుభూతిభో $ వదతాం కిన్ను దుళ్శకమ్, రర 

వ్యా. నను శార్కి_ కె ర్యథా 2.యు క్రమఖిహితం తద్వదృవ తాపీ త్యాళశంక్య 

స్వోకా తతో వైషమ్యం దర్శయతి._-వినేతి. మోదత్షమం విచారసవాం మానం వినా 
ప్రమాణమంతక శే ణేత్యర్థః. వ తస్య “శావబచేవ చిరం యావన్న విమో పమ్యేషధ సంప 
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=, అ; దగదనుఖభవ$ి, 
శే్య” ఇతి శ్రుతః. చ క్ష భృృమాదిదృషాంత్ యు క్షి. అనుభూ తిర్విద్వదనుభ 

వీకేళ్యః ప్ర ప మాణేభ్యకి కిం న క్తుమశక్య మిక్యభి ప్రాయః. 

త్త తః _ ఆకార్మికులచేక, కము = విచారనవామైన, మానం వినొ = 

వ చూణము లేకుండ, వృథా = = వ్యర్థముగా, పరికల్ప్య లే=వా దము చేయంబడు చున్నది, 
క్రుమాణా 

శు తియు క్ష కృసనుభూతిభ్యః - శ్రు,తి=వేదప్ర ప,మాణమువలనను యు _ీ=అనుమాన పృమౌొ 

ణు వలనను, ఆనుభూతిభ్య 8 = ఆనుభవమువలనను, వదతాం = చెప్పెడి మాకు, కిన్నుు 

చుళ్ళకం = ఏమి న్ క్యము గాదు? అన్నియు శక్యము లగు ననుట. 

తా కార్మికులు పృమాణమును వదలి తమ యిచ్చవచ్చిన 

చొవ్వున నే మేమో కల్పించేరి. మే మట్లు కాదు. వది చెప్పినను శ్రుతి, 
యు కీ అనుభవము నను నీమాండు. పృమాణములకు సరిపోవనేట్లు 

వైవ్పెవము, కుమ్మర వాండు చక్రమును త్రేప్సి విడిచినతరాషత కొంత 

శేషకినజికు అది " తికుగుచునే 1 యుం కుట్లు అవిద్య నశించినతర్వాషణే 

కేజోదికము ప్రారబ్ధక్ కర్మ నశించుప పరర్థింకే నుండు నని “తస్య చావ టేన 

చికం యావన్న వమాతే” అను మొదలైన శ్రుతిని కులాలచ్చక్క 
ద ప్రాంత మనెడి యు _క్టిని జ్ఞనులయొక్క-_ మానుళొవ మనెడు అనుభవ 

మును వ్రమాణములుగా గా తీసికొని మాటలాడునట్టి మేము అన్నిం:3ని 
పాధెంపరోలము. అని భావము, 

ఆవ. ,ప పృకృతవిషయమును నిరావణచేయుచున్నా (డు: జా 

న్లో ఆస్హాం దుసార్కి_ క శై న్సాకం వివాద వ పృకృతం బు బు నే, 

స్వావమాస్టర్థమేకన్సం హూటస్థవరిగూమీనో D7 

పక ప్రకృకవో ఏసరతి...ఆసామిక్. స్వయమహంశ్లై ఫ్రౌర్ధయోః కూటస్థవరి ఇకా 
పనో శకళ్వం భోగశ్యా స్లో సీదం. 

జీ. దుస్తార్కికై స్సాకం = దుషులగు తార్కికులతో, వివాద! = కలహము, 
అస్హాం=అట్లుం డనిము. పృకృతం= ప్ర స్తుకవిషయముశు, బ్రుప=వెవె ప్పెదను. సాహ మో $= 

స్వకకార్థమును అహంశబ్ధార్హముళు అయిన, కూటస్థప వరిణామినో?ః = కూటన చిచా 
భౌగులప, వకత్వం = ఏకత్టముు సిద్ధం = భాంతిచేత శేర్పడినది. . 

తా సర్కి తార్కికులసంగతి అటుండ నిండు. మనకు ప్రకృతేదు 
నకుం గావలనీనడానిని నుడివెనము, స్వశబ్బముచే చెన్పలబజెడ్ వ త్య 
గాత్మకును అఆహంశబ్దము చే చెప్ప(బడెడి జీవునకును ఏకత్వము 7 ఛాాంతిచే 
కుట సను గాని మతి చేనిచేతను కుదుర నేరదు, 
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ఆవ జీవకాటన్గుల శేకత్వము భాఫంతిసిద్ధ మయిన-వో సీభాాంతి యందతికిం 

గలునా ? యనిన ,శు లికి యథారమయిన యరమును తెలియంజాలనివారి కందజకుం 
౧ గ థి థి 

గల్లు నని చెప్పుచున్నాడు: 

నో, ఛామ్యుంతే పండితంమన్న్యా స్పర్ష లౌకిక ౫ "ద్క కా, 

అనాదృత్య శ్రుతిం మాన్థ్యా క్కే_వలాం యు_క్షిమా శతా నం 

వ్యా. నను మౌపసడీవయోశేకక్వం భ్యాంతిసిద్ధ సిద్దం చేదిదం భి ంతేమితి కేజి 

కుతో న జానంతి ఇత్యాశంక్య కుతి తాత్సర్యపర్యాలోచనకూన్య శ్వాది త్యాహ- 

భాన్యుంత ఇతి, 

టీ. వండితంమన్యాః = తవుకుందామే పండితుల మని తలంశెడి, లౌకిక 

తార్కిక" = లోకజ్ఞూనము మాత్రము కలిగియున్న వారును; తర్కింపంగల వారును 

నయిన, సరేరి=ఆందటును, మార్ల్యాత్ = పెంకెపట్టువలన, శ్కుతిం = పృమాణరాజ 

మగు వేదమును, అనాదృత్య=ల క్యుము'చేయక, శేవలాం యు క్రిం = యు_క్టినిమాక మే, 

ఆశి తా; = = అవలంబించినవా రగుచు, భామ్యం లే = పొరపడుచున్నారు.' 

తా, శ్ర తితాత్సర్యమును సరిగా గ్ర హంస వేని దురఖిమూను 

లగు లౌకిక తార్కి_కులు శబ్ద ప వ్ర వమాణాను సు గించి యు కీని మాత్ర 

వమవలంబించి కూటస్థుయ పను కేవ్రుయను నొక్కు యని పొరవడుదురు. 

అవ. శ్రుతుల కర్థములు వెష్పంగలవార ల ద్దేల భాంతి నొంచెద రనిన సమా 

థానము చెప్వుచున్నా6ండు;ా- 

న్ ఫూర్వామరపరామర్శవికలా స స్తత్ర కేచన, 

వాక్యాభాసా౯ స్పస్వవ మె. ఇరూజయంత్యప్యలజయా, 59 

వ్యా. నను , శుశ్యర్థ ప్రవక్తారో౭కి శేచిదికం కుతో న జానంతీ త్యాశంక్య 

జేసాం సాకల్యేన , శు, శుత్యర్గపర్యాలోచనాభొ చా దిత్యాహప్రూర్వావశేతి. 

టీ, తత్ర = రశార్మి_సలయందుకు లౌకికలయందును, కేచన = కొందటు, 
పూర్వాపరవ బరామర్శవికలాః - పూర్వ = ముందువాక్యములకును, అవపరజ=నరు వాతనున్న 

వాక్యములకును, పరామర్శ = అర్థమును బరీకీరించుటయెందు, వికలాకః = సమద్ధలంగాక, 

సషన్యపమే = తమ తేమ యఖిప్రా పోయనులయందు, వాక్యాభాసాక్ _ వాక్య = ఇతర 

వాక్యములయొక్క, ఆభాసాకడఅభాసవాక్య ములను (ఫూర్వవతులగువా రె నిజముగా 

తము కనుకూలింవెడివానివ లె: గనుపట్టెడి వనుట అలజ్ఞయా జు అపార్థములయ జెప్పు 

చున్నామే యని లజ్ఞలేక, యోజయంతి = అతుకు పెట్టుచున్నారు. 
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తా, శుతుల కర్ల్షము చెప్పునప్పుడు పూ ర్వ్యావరవాక స్థానముల 

నర్లు oy యుండ కో! 9కి విరోధను లేకుండ విమర్శింవందగిన నను 

న్ తకరవాకషముల చేత ఖండితము లయ్యొడి స్రూరగప వయుల 
భీ 

వే శా 
న. Cl 

ష్ న్ 
అణు 

జో 
తప్ 

జ్ ణే 

UR | 
౯| ఈ; క పముల సెక్షుకొని ఈ తమ రనుకొన్న సంగతికి సీచ్దెన తేక ముడి 

వెట్టుదున్నారు. సంబంధింవం జొచుచున్నా రనుట, 

i ఆజ అటు వావింశచెడివారిని వరుసగా చెప్పంబూని యందు [వ పృత్యతు వ్ర ప,మూళామే 

ముఖ్య మని యెంజెడి డి లోకాయతికుండు స్థూలభావము నొందియున్నాండు గాన నొ 

వివావరీతిం చెల్సుచున్నాండు:ా 

సో =, కూట టస్ధాది వన్దే 'రాంతసంఘాతస్యాత్మ 'తెం జగం 

బోశాయకాః పామరాశ్చ వత్యవాభాసమాతశ్రి తాం, 60 

క్త తావక్సక్యతైక ప్ప మాణాభ్యుపగ మే నాతిస్టూల త్య్వాల్లో కాయ 

చాది ఎకు త్ర తోడ భామ శే-_కాటస్థాదీలి. ప ప్రశ్యతనిద్ధల్వేన జేవో బేరాత్యత్వం 

పొరవూవె కకం స్యావితా ప్రశ ంకో్యో క్త కం ,ప ప్రత్యకాభాన మితి. 

స్త లోకాయతాః = చార్వాకుండు మున్నగువారును, పొమరాశ్చ = సాటి 

సేవనముకు శా స్తాభ్యాసమును లేనివారును, ప్రత్య మాభాసం= ప్రత్య త ముగా భాసీంముడు 

స్టూలశరీరముశు, ఆశితాః = అనుసరిం చినవా రగుచు, కూటస్థాదిళరీ రాంతసంఘాతన్య- 

కూటస్టాది ౫ కూటస్థు:డు మొదలంగాయలిని శరీరాంత = శరీరమే అవసౌనము గార 

గలిగిన, సంఘాకన్న = సమూహామునకు, అత్త తాం = అత్మ త్వమును (అత్మ భావమును, 

కా, కొంవబు లౌకికులును, లోకాయతుండు మున్నగు వారును 

గాలచెహము నకుసకించి హూటసుంతు మొదలుకొని శరీరనువణికు 

న, ఆవాదులు స్వయముగా: బ్రగ్యోత మే ముఖ్యప్రమాణ మని వాదించెడు వా 
వచనము వలను మోసమువెయ నెంచి కమమకముకు శ్రుతిసిద్ధ మైెనమత మని తెలర్ప 

పం అజ | చ్చటచ్చట కొన్ని , కుతి వ్ వాక్యముల నుదాహారింతు రనుచున్నా (డు: ప 
వొంక జిన కలక వే శు * వ 30 సళిముపుం ఇ కోశమన్న మయం. తథా, 

“టి ఖ్ 

ఇం తం క ప్రమా? 
/ 

ద్ద పం ప్రతిజజ్ఞి రే రెం Gl 
వా. శే వ ప్రత్యే కైకవ్రమాణవాదినో ౭కి పరవ్యా మోహ హానాయ స్వమతం 

శతృతొసద్ధమితి దర్శయశుం వాక్యమప్యుడావారంతీ త్యావా..._ Eh శౌ తీకర్తమితి. న్లో మన్న 
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మయమితి శబ్దేనాన్న మయకోశ పృతిపాదకం. “స వా నీష పురుపోఒన్న రసమయ” 

ఇత్యాది వాక్యం లత్యుతే విరోచనస్య సిద్ధాంత మితి. తత్సిద్ధాంత ప్ర ప,తిపాదక “మాశ్లైవ 

జేవామయ్” ఇత్యాది వాక్యం లక్ష్య శే. వీశద్వాశ్యద్వయం వ మాణత్వేన ప్ర ప కో 
UYU 

జానంత వవ. న తూవపాదయితుం తమాః ప్రశరణవిరో ధాదితి ఛావః. 

టీ, కే.ఆలోకాయ'తాదులు, స్యపక్షం = తమమతమును, శక్ర తీకర్తుం= శు త్రి 

సమృతముగాం చేయుటకు, అన్నమయం = ఆన్న వికారమైన , కోళం=కోశమును, తథాజ 

ఆ ప్రకారము, విరో చనస్య=విరో చనునియొక్క_, సిద్ధాంతం = నిర్ణ యమును, (ప్రమాణం 

జప్రమాణము'గా, ప్రతిజ్ఞ రే = గ్ర హీంచిరి, 

తా, ఆలోశాయళాదులు తమమతనును శుతిసమ్మత మని 

కెల్బుటకు “స వా ఏహ పురుపోఒన్నరసమయఃళి” = ఆపరమాత్మ 

అన్నమయకోశ స్వరూపుండు అని యర్థము గల వాక్యమును “ఆ శైవ 

దేహామయ్క” ఆత్మ చేహామయుం డని యామొదలగు విరోచషుని 

సిర్ధాంతవాక్యములను సందర్భ్శనిరుద్ధము గా తీసీకొని యీాయర్థమును 

చెప్పెదరు, 

అవ, చేవామే యాత్మ యనెడి మతమునందలి పోషమును చూపుటకు నింకొక 

మతమును నుదావారించుచున్నా (డు: 

శ్లో, జీవాత్తనిర్ణమే చేవామరణస్యాత్ర దర్శనాత్ , 
చేహాతిరి క్ర న్ వవాశ్తేత్యావాగ్లో క కాయతాః వలే. 62 

వ్యా. అస్మిక్ మే దోషదర్శనపురన్సరం మతాంతర ముశ్థాపయలతి 

జీవాశ్తే తి, 

టీ. వరే = మటీకొందతన, లోకాయతాః = లోకాయతులు, జీచాత నిర్ణ మే 

(సత్సి=జీవాత్ళ లేచిపోయిన దగుచుండం గా, అక =ఇచ్చటు, చేహామరణన్యడస్థూలము 

పడిపోవుటయొక్క, దర్శనాల్ = ప్రశ్యతమువలన; (చేవాము వడిపోవుట ప్రత్య 

తముగా చూచుటవలన ననుట.) చేవాతిరి క్త నీవ - చేవా = స్థూలచేహముకం టె ఆతి 

రిక్త ఏవ' = వేజెనవాండె, ఆత్తా=అిత్క యని, ఆహుః = చెప్పుచున్నారు. 

తా. లోకాయతులలోనే మటీికొందబు జీవుడు -ఈదేహా 

మును విడిచి వెళ ళ్లంగానే యీభబేహము మృతమై పోవుటను చూచు 

చున్నాముగాన "దీనిని ఆత్మ యనుట యుక్తను కాదు, ' ఈదేహమను 
కంటు ఆత్త "వేలుగా నున్న దని యందురు, 

చేధాంక2 1 
యాను అలిసిన నొలునా అయనా ఆఅ 



తెల శ్రీ వేడాంతవంచదళి హస్థ్ర్యప్రకరణము 

అవ. వెకారణముచేక ేహమునకన్న ఆత్మ వేజైనది యనిన వారిని నిదిగో 

మేము స్థూలడేవా మే యాత్మ యన దానికన్న వేజుగా సీవుచెప్పిన యాశ్ర యుట్టిది 

ఆని యాడేవీంచిన, దాని కింకొకవాది సమాధాన మిచ్చుచున్నాండు:._ 

న్లో ప్రత్యక కేగాఫఖిమకా ఒహంధీ ర్లేహాతి రేకిణం, 

వ దివ యూగతః, G63 గముయే దిం ద్రి యాక్షాౌనం చకా దివ 

వ్యా. కీదృశో దేవాతిరి క్త అత్తా! శేన వా ప్రమా ణేనావగమ్య లే? ఇత్యాాశం కొ 

యామాహ---ప్రక్యతు క్వేనేతి. అవాం వచ్చి పళ్యామిత్యాదిపయోగదర్శనాల్ 
చహాలిర్తావాంబుద్ధినమ్యానీంద్రి ది యాణ్యా తే క్యర్థ. 

టీ వచి చి శ్యాది పృయోగకః = నేకు చెవుచున్నాను అనుమొదలగు చచ 

గములశు బట్టి, ప్రశ్యత త్వేన = ప్రశ్యతభావము చేత, అఫిముతౌ = అంగీకదింజం 

బడిన, ఆవాందీ$ = సే న చెడుబుద్ది, దేవాతిశేకిణం = స్థూలదేవావ్య తిరి క్ర కుడ న ఇస్ 

యాశానం = ఇంది ద్రియస్వరూపుని, గమమయీజ్ = తెలియంజేయును. 

EK చేను చెప్పుచున్నాను, నేను వెళుచున్నాను, నేను వూ సు 

చున్నాను. ఇట్టిప వ, యోగములంబట్టి 'దేహముకం'బె వేైై శ నానుడి 
బుదిశోక | $ప్రళ్యమేముగ సై కెలియయణకు నింద్రి, డియములే ఆక అనం ౫ 

పంద వగిన వాగావీంద్రి, యముతే 1 ఆత్త యని లోకాయితు చేక్ర 

దవా కొంపలు చె చెవ్పెద రని అభిహ్రేయను. 

ఆవ. ఇంద్రియము లచేశనములు గదా “అవి యాత్మ యగుట యెట్లు” అని 
అమేవంపలా నింప దె ద్రైయము'లే ఆత్మ యనియెడువాది బదులు చెప్పుచున్నాడు: ద 

నో వాగాదినా" మింది, యాణాం కలహా ళ్ళు (తిష శు శుత్మ, 
తేన 2 వైతన్యమేకేషా మాత తత్వం తత ఏవ హి, 31 

వ్యా. నన్వింద్రియాణామవేతనానాం కథమాత తృత్వమి త్యాళంక్య శ్రుతి వం 
© శ్రియ సంచాద క్ర వణాద చేశనక్యమసి సిద్ధమి త్యా వా వాగాదీనామితి, ME 
వాక ఈ లకణత్యాల్ చేతనానామిం ది ద్రియాణాం ఆత తృత్వముచితమి త్యా వా-ఆత్ర తమి 

టీ, శ్రుుతిషు = చేదములరనందు, వాగాదీనాం = వాక్కు_ మొదలైన, మ 
యాణాం = ఇంది యములయొక్క కలహ? = వివాదము, (శుతక=వినబడు యన్న దె. 
"కేన = ఆెహీళువుచేశ, వీలేషాం = ఈవాక్కుు మొదలగు నిం ది యములకర, సత | న్యం = చేకనభావము, (అసి = కలదు. తక నీవ హీ = అందువలననే, ఆత తరం = 
అక్ష భావమును (ఆస్తే = కలదు. 

న్ 
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తొ, వేవవాక పిములయందు వాగాదీం ద్రీియములు తమలోం 
దాము శిలహించిన ట్లున్నది,. వానికి చేతనభావము లేనిచో కలహిం 

చుట సంభవను శాదు, బంది యమును చేతనము లని దానినిబట్టి 

యొస్పకతప్పదు గనుక ఆ శేతనముతై న యింద్రియములే ఆత్మ యగును 
అని యిటు లొశానొకవాదినుతము, 

అవ, మణీయొక ఎారణ్య గర్భ వాదివాదముం చెల్బుచున్నా (డు: 

న్లో, ఎారణ్యగర్నాః ప్రాణాత్త వొదిన నృ (వమూచిరే, 

చకురాద్యకులోవేఒపి ప్రాణస త్తే తు జీవతి, . 65 
వ్యా. మకాంతరముశళ్లాపయలశి.. ఎహారణ్యగర్భా ఇతిం 

టీ, ప్రాణాత్మ వాదిన$ = ప్రాణవాయు వే యాత్మ యని వాదించెడి, హారణ్య 

గర్భాస్తు = = ఎహారణ్యగర్భమతస్థులన్న నో, చకురాద్యతలోశే సు 2.పి= -చత్తురాది=శో ప్రేం 

ద్రియము మొదలైన, అత = ఇంది యములయొక్క., లో"పే౭.పి=లోవము కలిగినను, 

'ప్రాగాసత్వ్వే తు = ప్రాణము నిలిచియుండెనేని, జీవతి = బృతుకుచున్నాండు (ఇతి = 
అని నవం = ఈ ప్రకారముగా, ఊచిశే = చెప్పిరి. | 

తా, సత్రములు మొదలై న యిం ద్ర యములకు సుషుప్వ్యాద్య 

వస్థలందు లోపము గలిగినను పుగుషులంయ జీవించియుంశుట మనము 

చూచుచున్నాము గనుక్క ఇంద్రియము లాత్త యనుట సరికాదు, 
మణీ యెమి యనిన, పాణమే అత్త యన నొప్పును అని హైరణ్యగర్భ 

లో 
మతస్థులు చెప్పెదరు, 

a యిం 9 నో ప్రాణో జాగర్తి సుష్తేఒపి ప్రాణ వ్రైష్ట్యాదికం శ్రుతం, 'ై/ 
కోశః ప్రాణమయ స్పమ్యుగ్వి స్తరేణ ప్రవంచితః, 66 

వ్యా. స్రాణస్యాత్త క్వే కా కాతలింగాని దర్శయతి... ప్రాణ ఇలి, “ప్రాణాదయ 

ఏవైతసి ౯ పుశే జాగ్రతి ఇత్యాదినా ప్రాణజాగరణం "జాడే. “కళ్సాణే 

ప్రనక్న ఊదతిస్టల్ . కేదుక్టమభవ శ శ్రచేతదుక్థ మితి. ప్రాణస్య శ్రైస్ట్యాదికం (శ్యూయ 

శ “అన్న్యోఒంతర అత్తా ప్రాణమయ ఇత్యాదిశా ప్రా ప్రాగమయకోశః (ప్రపంచికః. 

ఆదిశబ్దేన స్రాణనంచాద ప్ర, చేశొదికం గ్రావ్యామ్. 

ట్రీ, స్రాణక=స్రాణము, సుహస్టేషపి=నిదురించియున్న పుడును, జాని నిలచి వని 

ఛేయుళున్నది. ప్రార క్రైస్త్యాదికం=ప్రాణముయొక్క- శ్రే; స్ట్రత్వసూచక మైనకథ, శ్రుతం 



లెల్ల శ్రీ వేదాంతపంచదశి, షష్ట ప్ర కరణము 

వేదమందు వినంబడుచున్నది. ప్రాణమయ! = స్రాణమయమెను కోళశక = కోశము, 

సమ్యక్ = స్పష్టముగా; విస్తరేణ = వివరముగా, ప్రవంచితః = (శు తులయందు 
oe) ను. 

చెప్పంబడినది. 

తా, నిదురించుచున్నప్వుడు తక్కిన యిం ద యము లన్నియు 

తమ తవ వ్యాపారములను మాని నిలిచియుండుతేటి 'ప్రాణవాయున్ర 

మాత్రము ఎడ శెజపిలేక బుస్సుబుస్సు మని వనిచేయుచునే యున్నది. 
కనుక, ప్రాణము తక్కిన యింది యములకన్న గొప్పది యని (య్యా 

మొదలగు విషయములు శ్రుతియందు. చెప్పంబడుటవలన ప్రాణమే 
ఆత్మ యని ఆ రణ్యగర్భమకస్థులు పల్కు_చున్నారు, 

అవ. ,పాణముకంటె ఆన్యము అత్మ  యనువాదినుకము నుద్తాటించు 
గ ఖు 

చున్నాడు 

న్లో , మన అల్తెతి మన్యంత ఉపాసనవరా జన్యా 

ప్రాణస్యాభో _కృకా స్పా భో క్ర భ్రత్వోం మనన స్తతః, 67 
వ్యా. ప్రాణాదప్యాంతరస్య మనసః అఆత్తత్వవాదినో మఠం దర్శయతి..._.మన 

ఆత త్రీతి స్రాణన్యా నాత్మ శే యు _కిమాహప్రాణస్యే తి. 

జీ, ఉపాసనవరాః = డఊపాననయం దాన క్తి కలిగిన) జునాక= పృజలు, మన9 ౫ 
మనస్సును అత్తేతి = అక్క యిని, మన్యం లే = తలంచుచున్నా రు. ప్రాకాస్య = యూర 
మునక్కు ఆభో కృ తా=భో కృత్వము "లేకపోవుట, అనగా నుఖదుఃఖముల ననుభవింజ 
లేకపోవుట, స్పష్ట్రాజవల్ల రకు విశదమే కదా, మనసః=మనస్ఫునకు భో క్ట ఎక్వం = నుఖు 
'దుకిఖాముల ననుళవించుట, (ఆస్తీ = కలదు. తతః = అందువలన, 

కా, మజయు నుపాసనచేయువారు ప్రాణమునకు భో క్ష ఎ 
MN త్వము ళేకపోనుటయు, మనసునకు భోక్త ్ రత్వో ముండుటయుం బరికించి 

మనం బే యాత్మ యగుట యు _క్టియ క్త మని చెప్పుచున్నారు, 
ఆవ. ఈవిషయమున' నింకొక యు _క్రియును చెప్పుచున్నాడు; 

న్లో, మన వవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోత, యో, 
శతో మనోమయః కొళన్చే నాకేతీరితం మనః. 68 గ వ్యా, మనస ఆక 'క్వే యు క్రి పృతిపొదికాం శుతిమావా..మన వీవేతి. సావ్వా వీకస్తాత్పా్రాణమయాల్ ; అనో్యోఒ౦తర అత్తా మనోమయ” ఇతి శుత్వం కరం దర్శయతి..... శ్రుత ఇతి, ఫలిశమాహ... శ్రేచ్లత్రి 
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టీ. మనుహ్యోణాం = = నునుమ్యల యొక్క. బంధమోాతయోః = బంధ మోకము 

లకు కారణం = హేతువె నది మన వవ = మనస్సే అగును. మనోమయః = మనో 

మయమ'వెడ్రి కోశ8=కోశము, (శ్కుతః = వేదములయందు చెప్పంబడియున్న ది. లేన = 

ఆకారణము చేత, మనక8=మనస్సు, ఆ ఆశేతి=అక యని, ఈరితం=చెప్పంబడు చున్నది. 

తా, శత్రుః “తస్తాద్యాి వతస్తాత్ (ప్రాణమయాదనోోఒంతర 

ఆత్తామనోమయా' అని ప్రాణముకంటె మనేమయకోశము వేజైన 

దనియు బంధమోవములకు కారణమైన దనియు వేదముందు చప్పండి 

యుండుటచేత మనేోమయకోశ మే ఆక యని చెప్పవలయును. అని 

ఉపాసకులు వాదించుచున్నారు, 

ఆవ. ఇంక బౌాద్దుని వాదమును తెలుపుచున్నా (డు 

నో, విజ్ఞానమార్తేతి పర ఆవాుః తణిక వాదిన,, 
గా 

యతో విజ్ఞానమూలత్వం మనసో గమ్యు లే స్ఫుటమ్. 69 

వ్యా. మనసో౭ప్యాంతరస్య విజ్ఞానస్య ఆత త త్వవాదినో చొద్ధస్య మతం దర్శ 

యతి.---విజ్ఞానమితి. విజ్ఞానస్యాంకర లే యు 'క్రిమాహయత ఇతి. 

టీ. వరే = మణికొంద-టైన, తణికవాదినక = తణికవాదులు యతః = వీకార 

లఇామువలన, మనసః = మనస్సునకు, విజ్ఞానమూలత్వం = = విజ్ఞానమే కారణ మగుట 

న్ఫుటం = స్పష్టముగా; గమ్య తే = "తెలియంబడుచున్నదో (తళః = = అకారణమువలన్స 

విజ్ఞానం = విజ్ఞానమయకోశము అనంగా బుద్ధి అశ్తేతి = ఆక్క యని, ఆహుః = చెప్పు 

వెప్వుచున్నాారుం 

తా. బుద్ధి మనస్సునకు కారణమై యంతేకంశు లోవలి దగుట 

చత తణికవాదు లగు బె ద్ధులు విజ్ఞానమయికోళ మే ఆత్మ యని 

చెప్పుచున్నారు. 

అవ. మనోమయకోశమునకు విజ్ఞానమయకోశమునకు "భేదము తెలువంబడు 

చున్నది: 

న్లో, అహాంవృ ర్తి రిదంవృ త్తి త్రి రిత్యంతః కరణం ద్విథా, 

విజ్ఞానం స్యాదహంవ్య త్తి త్తి రిదంవృ త్తిర్మ నో భవేత్ . 70 

హా విజ్ఞానమనశ్ళబ్ద వాచ్యస్యాంతః కరణన్యైక శ్వాత్క ౦ మనో విజ్ఞానయోః 

శార్యకారణభ్థావ ఇత్యాశంక్య త ముపపాదయితుం కయోార్భేదం తావద్దర్శ్మయ తి. 

అవాంప్ఫ _్రీరిలి. 
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టీ. ఆవాంవ త్తి లః = నే నెడి వృత్తి తి సరూప వముగను, ఇదంవ్భ త్తి తః = ఇది 

యచెడివృ త్తి స్వరూవముగను, ఇతి = ఈవిధముగా, అంతకకరణం = అంతరిం ద్రియము, 

ద్విధా = శెండుతెజింగులుగా నున్నది; అహంవృత్తి? = చే నాడి వృ త్తిస్వరూపము, 

విజ్ఞానం = బుద్ధి, స్యాత్ = అగును. ఇదంవృ్తి? = ఇది యనెడువృ త్రిస్వరూవము, 

మనః = మనస్సు, భవేల్ = అగును, 

ఈ, అంతేరిం ద్రియము నే ననెడి వృత్తిరూవముగను, ఇది 
యనెడి వృ_త్తిరాపముగను ద్వివిధముగా నున్నది. నే ననెడి అంతఃకరణ 
వృ తిని విజ్ఞాన మనియు ఇది యనెడి 'బాహ్యువృ త్పిని మన స్పనియుం 

చెప్పుదురు. -ఈ రెండింటికిని కార్య కారణభావము కూడ కలదు, 

అవ. ఆ కండింటికిని కార్య కారణభావమును తెల్పుచున్నా (డు: 

న్డ్ , అహం వత్యయవీజత్వ విచంవృ స్తో రితి స్ఫుటం, 
అవిదిత్వా స్వమాత్తానం బావ్యాం వేత్తి నతు క స చిత్ . 71 
వ్యా. తయోః కార్భశారణభావమా హా... అహం కు పృత్యయబీజత్వమి తి. తే 

వోవపాదయతి.అవిది త్వేతి. అవాంవృత్యుదయాభావే ఇదంవృ త్యనుదయాదనయోః 
కార్య కారణభావ ఇత్యర్థః. 

టి, ఇదంవృశ్తేః = ఇది యసెడి వృత్తికి, అవాంప్రత్యయబిజత్వం = సే ననెడి 

వృత్తియే కారణముగాం గలిగి యుండుట, అతిస్ఫుటంజ=మిగులస్పష్టముగా 'తెలియుచు నే 
యున్నది. స్వం = తానైన, ఆత్తానం = స్వరూపమును అవిదితా = తేలిసీకొనకు 
బావ్యాం=బావ్యావిషయమును, కర్షచిత్తు జా ఎన్నటికిని, న వే త్తి = తెలిసికొనంజాలండుం 

తా. ఇది యని వెలుపలనుండు వస్తువును గ్రుహించెడి వృత్తి లక 

నే ననెడి అంతకరణవృ త్తియే కారణము. ఎప్పుడును నే ననెడి వృత్తి 
కలుగక ఇది యనే వృత్తి వుట్టంజూలదు, వది యనే వృత్తి స్వరూవము 

గాల మనస్సునకు న ననెడి నృ _త్రిసరూవముగల బుడి కారణ 
యు 

మగును. ఇందుచేత బుద్ధివృ త్తి త్త యెన విజ్ఞానమయకోశము కారణ 
మనియు మనోనుయకోశము కార్య ఇ మనియు లెల్టంబగును. 

ఆవ, జాద్ధులలో న వాంతర భేదమగు తణికవిజ్ఞాన వాదివాదమును వెవ్వు 

చున్నాయడు 

న్ తణేతు జే జన్మ నావా వహంవృ శేరి తౌ యత్క, 

విజ్ఞానం కణిక "లేన స్వవ్ర, వ'కాళం స్వతో మిలే, , ళల 
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వ్యా తస్య విజ్ఞానస్య కణిక ల్వ్వే2.నుభవం వృమాణయతి_ ఈగో ఇతి. మణి 

కత్వముప వపాద్య స్వప్ర,కాళత్వ ముషపాదయతి---స్వ ప్ర కాశమిలి, స్వేనైవ (వ్రమి 

తతా దిత్యర్థః 

టీ, యతః = వీహీతువువలన, శణేతణే = ప్రతిక్షణమునందును, అవాం 

వృక్తే= జనేను అనెడి వృ లికి, జన్మ నాకె = ఉత్ప త్తియు నాశమును, మితే” = తెలియం 

బడుచున్న వో, "నేన = ఆ హాతువుచేక, విజ్ఞానం = = విజ్ఞానము, తణికం = శఈణ కిల 

ముండునది, స్వతః = స్వయముగా, మిటే$ = తెలియయడుటవలన, స్వ ప్రకాశం 

సయం ప్ర ప,కాశమానమును, (స్యాత్ =అగును, . 

తా, విజ్ఞానవాది యను బౌద్దులలో నొక తెగవారు నే నసెడి 

వృత్తి తికి వ్ర త్రిక్షణమునందు నుత్స_త్తియు నాశమును కనంబడుచుండుట 

చేత నావిజ్ఞానము కణిక మనియు అనగా తణకాలను మాత్ర, ముండు 

నది యసోాయు తనవేతనే  జెలియయిడుటవలన స్మ్యయంప్ర వ శౌనరూవ 

మగు ననియుం చెప్పుచున్నారు. 

A 
— 

అవ, అట్టి విళ్ఞానవాది తన వాదమునకు బలకరముగ నుదావారింజెడి శ్రుత్యర్థ 

మును విజ్ఞానమే “యాకు, యనుటను వెవ్వుచున్నాండు:--- 

న్లో, విజ్ఞానమయకో కోనో=.యం జీవ ఇత్య్యాగమా జగుః, 

సర్వసంసార ఏతస్య జన న నాశసుఖాదికః, 
I 

ఈ ౦ 
వాని: విజ్ఞానస్యాత్మ శ్వ, ఆగమః ప్రమాణమి త్యావా---విజ్ఞానమరొతి. 

“తస్తాద్వా వీశస్తాన న నోమయ్యాద న్యోఒ౦తర ఆతా విజ్ఞానమయ” ct 
విజానం యజ ౦ 

తనుతి” ఇత్యాదివశ్యం విజ్ఞానస్యాత క్వ ప్రతిపౌదకమితి భావః. 
ద్ర 

టీ, అయం విజ్ఞానముయకోశ$ = ఈవిజ్ఞానమయక్ శము, జీవ ఇతి = జీవుండనీ, 

ఆగమాః= వేదములు) జగు8=చెప్వు చున్నవి. జన్మ నాశ సుఖాదిక8 - జన్మ జడాత్ప త్తియు, 

నాశ=మరణంబును, సుఖాదికక = సుఖము దుకిఖము మొదలుగాగల, సర్వసంసార$ నాం 

సంసార మంతయు, వీతస్య= ఈజీవునకు (భవతి=కలుగు చున్నది. 

శ్ తి. “తసాద్యా వతస్తా నన్ నోనుయాత్ , అన్ఫ|ోంతేర 

ఆత్మా విజ్ఞానము, 00 “విజ్ఞానం యజ్ఞం ౦ తనుతే” ఈ మొదలై ను, తులు 

మసోమయకోశముకంకు చే వేలుగా పోల విజ్ఞానమయ మనెడి కోశము 

కల దనియు ఆ విజ్ఞానమయకోశ మే జీవుం డనియు, విజ్ఞానముకే ఆత్త 

భావమును శ్రుతులు చెప్పుచున్న వనియు విజ్ఞానమయుందే జీవం 



58 శ్రీ -జీదాంతవంచదళి, హ స్టప్ర కరణము. 

డనియు, వానికే -ఈజననమరణరూప మగు సంసార మనియు యణిక 

విజ్ఞానవాదులగు బౌద్ధులు వాదింతురు, 

అవ. ఆ ఉెద్ధులలో అవాంతర భేదయమెన శూన్య వాదివాదముం "చలం 

చున్నాడు? 

న్లో విజ్ఞానం కుణికం నాత్తా విద్యు ద్థభ్రనిమేసవత్ , 

అన్యస్యానుపలబ్ధ తా | చ్భూన్యం మాధ్యమికా
 జగం, 74 

వ్యా. జాద్ధావాంకర భేదస్య యూన్యవాదినో మతం దర్శయతి_విజ్ఞానమి తె. 

టీ, విద్యుదభ్రనిమేవవల్. - విద్యుద్నభ,, = మేఘమందలి  మెజపుయొక్య-: 

నిమేషువల్ =స్బురణమువ లె 'మెజపుమెజసీనట్టనుట, తణికం = తణ'కాలముండున టైం 

విజ్ఞానంజవిజ్ఞానము, న అత్తా=అక్క కానేరదు. అన్యుస్య=అన్యవస్తువు; అ
నవంబ్ధత్వాల్ = = 

శవేయణడథపోవ్రటవంన, (భావార్థకమన హేక్వర్థపంచమికి ఫూర్వమందున మస్ట్. 

విభ క్తికి ప్రథమావిభ కర్ణము చెప్పపయును.) శరాన్యం=శరాన్య మని, మాధ్యమి"కొకికా 

మాధ్యమిప లనెడి బౌద్ధులు, జగుక8=చెప్పెదరు. 

తా. చుఘమునందు మెజపు మెజుసీ యంతలోననే నశించు 

నట్లు విజ్ఞానమును తణకాలములోనె వుట్టి నశించును గనుక నడి 

ఆక కాజాలదు, ఆవిజ్ఞానమునకన్న వేజిగువ స్తు వింకొకటి కనబడ 

మిచే శూన్యమే ప పరిశేషి ంచును గనుక శూన్యమె ఆత్మ యగును అని 

బౌద్ధులలొ శూన్య వాదులు వాదించుచున్నా రు. 

అవ. ఇత నాకూన్యవాదులు తమ యఖిప్రాయమే' శ్రు తియందును గన్వట్టు 
చున్న దని చెప్పుచున్నారు. 

క్, అస చేవేద మిత్యాదా విదమేవ శ్రుతం తత్త, 

కోకా కం సర్వం జగద్భా/ంతిప్ర ప కల్ప్సితమ్, 75 

వ్యా. కత, శృతి మావహా---అసజే వేదమితీతి. శూన్య న్యైవ త్మద్రూవ్వ్వే 

వ పృతీయమానస్య జగత కా గతిరిత్యత ఆహ జ్లాశేతి, 
వ 

టీ. ఇదం = ఈజగరత్తు అనదేవ = సృష్పికి పూర్వము లేచే లేదు, ఇత్యాదొ"= 

ఈ మొదలగు శు .శుతిసమూవామందు, ఇద మేవజతఈః శూన్యత్య్వ'మే, (శు తంజవినబడు 

దున్న ది. కత చౌసందువలన, సర్వం = సమ _స్తమెన, జ్ఞాన స్టేయాత్క కం = జాన స్వరూ 

యము కలిగినట్టియు జ్ఞానముచే "తెలియంబడెడి స్వరూ వము గలిగినట్టియు, సర్వంజసమ స్త జు 



చీత్ర దీప ప్రకరణము కి 

మున, జగల్ =జగతు ంతి,ప కల్పితం - ఎతి = అజానమువేశ, 

కల్చంచదుడినది. ల 7) రై భా చ్ 

తా. మణీయు సృష్టికి పూర్వము ఈ ప్రపంచమంతయు 

శూన్యమై యుండె నని “అసబేవ సోమ్యేద మగ, ఆనీత్ ” అనెడి 

శ్రుతియు మావాదమునే చెప్పుచున్నది. కావున _జ్ఞానరూపమును 

జ్ఞానముచే తెలియంబడెడి స్వరూపమును గల యా పృసంచమంతయు 

నజ్ఞానముచేత కల్పింపయడినది. “సజేవ సోమ్యేద మగ ఆనిత్ ” అనెడి 

శ్రుతిని మార్చి యసదేవ యని శ్రుతియం. దున్న ట్లుచ్చరించుచు 

మాకూన్యవాదమునే శ్రుతి కూడ చెప్పిన దని శూన్య వాదులు 

వాదించెదరు, 

అవ. ఇపుడు అడై కే సిద్ధాంతి శరాన్యమళమునందలి దోషమును నిరూపించు 

ప్రకల్పితం మః 

చున్నాడు 

న్లో, నిరధిష్థానవిభాం లే రభావా దాత్మ నో స్తితా, 

శూన్యస్యాపి ససాశీత్యా దన్వథా నో _క్షిరస్య తే, 76 

వ్యా. తచేశన తం దూషయలి_నిరధి స్థానేతి. నిస్ప్వరూవస్య శూన్య స్యాథి 

స్థాన త్వ్వాయో గాన్ని రధిష్టానస్య భృమస్యానువపశ్తే ర్షనత్క-ల్ప నాధిష్టాన స్యాత్మ నః 

సత్తాభ్యుపగంతవ్యా. కించ శూన్య వాదినాపి శూన్యసాక్నీ తే నావశ్యమాత్తాఒభ్యు 

పగంతవ్యకః. అన్యథా తస్యానభ్యుపగ మే అస్య శరాన్యుస్యోో క్రి కరాన్యమిత్యభి ధానం 

జాద్ధస్య తవమళలే న సిద్ధ్యేదితి భావః. 

టీ. నిరథిష్టానవిభా)ం తేక _ నిరధిష్టానజని రా ధార మైన: విభా తేః = భాంతి 

యొక్క; అభావాత్ = 'లేకపోవుటువలన, ఆత్మనః జ ఆళ్మయొక్క_; అస్తితా = ఉనికి, 

(భవతి = కలదు. జగత్కల్పనకు ఆధారమగు ఆత్మను నొవ్వకొని తీరవలయు ననుట, 

శూన్యస్యాపి = శూన్యమును, ససాష్షీత్వాల్ = సాక్నీతో కూడియుండిన దగుటవలన, 

ఆతనః = శూన్యమునకు సామీయైన ఆత్త యొక్క_ (ళూన్యమును 'తెలిసికొనెడి అత్మ 

యొక్క) అస్తితా = స్థితి, (భవతి = కలదు అని ఫూర్వవాక్యముతోో నన్భయము. 

అన్యథా = ఆక శూన్యమునకు సావీయై యున్న దని యొవ్వకొననియెడల, అన్యజ=ఈ 

శూన్యముయొక్క, ఊ_క్టి=మాట, శూన్య మని చెవ్వట యనుట. 'తే=నీక, న=కుదురదు. 

తా. నిరాఛార మగు భాంతియుండుట యసంభవము. ది 

శూన్యము అసీ చెప్పువాండు ఆకూన్యమును తా నెజ్ంగి చెప్పవల 



యు శ్రీ -వీదాంతపంచదళి, షష్ట ప్రకరణము 

యును అట్లు కూన్యమును 'శెలిసికొనెడివాని నొకని నొప్పుకొనక 

దుం ఆకూశ్యసాతీయే ఆత్మే యగును కావున నీ జగత్క_ల్పనకు 

నాథారుం కను ఆత్మవస్తు వున్న దని శూన్య వాది యొస్పనిచో శూన్య 

మనుమాటయే నోటతో. ననుటకు సాధ్యము కాదు అని యె దె షత 

నీచడొాంతి యావాదమును నొక్క యు త్రో డనే ఖండించు పున్నా6 య జని 

భవము, 
ఆవ. ఇంతవజకు వేదబాహ్యుము లైన మతములను వారివారి వాదములను వర్ణించి 

చూసి వేదమును నొప్పుకొని వాదించెడి వారివాదములం చెలువ బోవుచున్నా డు? 

న్లో. అన్నో విజ్ఞా విజానమయత ఆనందమయ ఆంతరక, 

అ స్త్త్యే ష్ వ్"పలబ్ధవ్య స్తితి వై దికదర్శనమ్, ౮7 

వ్యా. కస్త రాలేక త్యత అహా అన్య ఇతి. కగతస్తాద్వా నీతస్తా ద్విజ్ఞాననుయా 

దన్న్యోఒంతర అశ్రానందమయక “అ “అ స్తీ ల్యేవోపలబ్ధవ్య స శ్త్యభాపి ఛచేతోచ శు ,లి 
ae 

సద్భాపాదానందమయః ఆశకాభ్యుపగంతవ్య ఇతి వె దికదర్శనం వె దికసిభ్ధాంత 8. 

టీ, విజ్ఞానమయకేకి = = విజ్ఞానమయకోళముకం టె; అన్యక = ' శీజైనట్రియు: 

ఆంకరః = లోవలిబె ైయుండునట్టియు, అనందమయః$ = అనందమయకోశము అ 5 సీతి=ా 

ఉన్నదని ఉవలబ్ధవ్య వవేతి = “అంగీకరింప పవలసీనచే యని, వై దికదర్శనం - వెదిక = 
చేనము నొష్పనవాశిమెక్క. దర్శనం = సిద్ధాంత మగును. 

కా విజ్ఞానమయకోశముకం కె వేబుగా లోవల నున్న ఆనం: 
మయకోక మొకటి కేల ద “తసాద్యా ఏతస్తాద్విజ్ఞానమయాదనోో సెం 

త్ర అన్నె జానంసమయక$ః” అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది గనుక, ఆనందనుయు 

కోశము ఆత్మ యగు నని వైషకులు వాదించుచున్నా రు, 
ఆవ, ఇంకక పూర్ణము ఆత క స్వరూపవఏిషయ'మైన వివాదమును తెలిపి యింళ 

మాందట ఆక క పరిమాణమునుగుణీంచిన వివాదమును 'తెలియం జేయుచున్నాండు:--- 
న్లో అము రహో హో న నృధ్యమో వేల్యేవం త త్రావీవాదిన్క, 

బహుధా వివదం తేపీ శ్ తియు _క్రీసమాశ్ర యాత్ , te 
వ్యా. ఏనమాళ కస్వరూపీ వ ప్ర తివత్తిం ప్రదర్శ క తత్పరిమాణ ఏీాషీ2.వి'బాది 

“కి = ఆబువరిమాణుండా, మహాక్ = వరిమాణరహితమెనవాండూా, 
టీ 

మధ్య మో 'వేతిజమధ్యమపరిమాణముగలవాండా యని వవ , 0 = ఇట్లు, తత్రాపి = అవది 



చిత దీవవ ప్రకరణము లకి] 

మాణవిషయమునందును, వాదినః = వాదించెడుచారు, శుతియు _క్తిసమా,శ్ర యాత్ ఎ 

శుతియుడక్టీ = వేద్యప్రమాణము ననుసరించిన యు క్రులయొక్క, సమాశ్యయాల్ = 

ఆధారమువలన, బహుధా = పలువిధములంగా, వివదంతే హి = వివాద వడుచున్నారు 

గదా. 

తా, ఆత తృ యొక్క. పరిమాణమునుగుణించి కొందటు అణుపరి 

మాణను గలవ్వా డనియు, మజికొందటు అట్లు కాదు వసరిమాణ 

మును లేనివాం డనియు, నిశ కొొందబు మధ్యమపరిమాణము గలవా 

డనియు వేదమందలి యుక్తుల నాథారవజచుకొని వివాదపడు 

చున్నారు. 

అవ, అణువరిమాణ వాదులు చాదించెడి వాదమును చెల్పుచున్నా (డు: 

న్, అుణుం వదం త్యాంత రాళ స్పూత్మనాడి ప్రచారతం, 

రోన్లు స్పహ స ఛాగేన తుల్యాసు వ్ర చరత్య్యయమే, 79 

వ్యా. అత్రాణుక్వవాదినస్తావ ద్ధర్శయతి-...అణమితి. అణుత్య్వాఖిధానే హేతు 

మావా సూకేతి. తదువపాదయతి..--రోమ్ల ఇతి. నాడీష్వితి శేవ?. సూక్షూసు 

నాడీవసంచారో2ణుత్వమంత రేణ న ఘటక ఇత్యభిప్తాయః. 

టీ. అంకరాళొః = అణువరిమూణ వాదులలోనివారు, న సూత్తనాడీ వ్ర వారత$ = 

నూత తృ=బహుసన్నుని) నాడీ=నాడులయందు, ప్రశారకః=నం ఛరించుటవలన, అణు౦ = 

ఆణుపరిమాణముగల చానినిగా, (ఆత్మ వరమాణువంత యనుట, వదంతి=చెప్పు చున్నారు. 

అయం=ఈయాత్మ, రోన్టుక = వెండ్రుకలో సవ్మాస్తభాగేన = సహస్రా, ంశముతో, 
లో 

తుల్యాసు = సమానములైన; (నాడీష = హూక్షనాడురయండు), ప్ర ప చరతిషసంచరించు 

చున్నాండు. 

తా, అణుపరిమాణవాదులలో కొంద జీట్లు కొన్నియు కు కులు 

ఇప్పుచున్నారు. అవి ఏవి యనంగా ఆత్మ వెయ్యవపాలు అయిన బహూ 

సూవ్యములై న సన్నని నాడులలో సంచరిం చుచున్నా (డు. అంత సూత 

మైనవాండు ఆత్మ కాకపోయినక్షైన అట్టి వానియంను సంచరించుట సంభ 

వింవనేరదు. కాబట్టి ఆత్మ వరమాణు వంత 'వరిమూణము గలనా 

. డగును అని చెప్పుదురు, 

అవ. తమవాదమునకు ననుకూలమగు కొన్ని శ్రుశులను నుగ్గడించుచున్నారు: ఎ 

నో, అణోరణీయా నేపోఒణు స్పూత్త్ష త్పూత్మతరం త్వితి, 



ప్రల శ్రీ చేదాంతపంచదకశీ, ప ప్ప పృకరణముూ 

అణుత్వమాహు ళ్ళు 9తయ కృతశోఒథ సహస్రశః, 80 
వ్యా. అణు'క్వే కిం (పృమాణమిక్యత ఆపహా_అణోరి లి. శ అణోరణీయా 

న్మహలో చుహీయాక్ నీపో౭ణురాత్రా చేతసా వేదితవ్యః” “సూమ్యుత్సూత్షతరం 

నిత్య” మిత్యాది శు, శు, తయ ఇత్యర్థః, 

టీ, ఏవః = ఈయాత, ఆఅణుకి=అణువంతే వాడును అణోః = ఆఅణువ్రుకం టె, 

అణీయాక్ =సూత్త మైన పరమాణు వంతచాండును, సూకతైల్ =సూ వృముకం౦ టె, సూత్వు 

తరం తి తి=మణీంత నూత్న మైయున్న వాం డని, శతశః = నూలులకిొలదియు, అథ = 

అట్లు గాక, సవాస, శక = వేన వేలు సంఖ్యగల, (శుతయః = శ్రుతులు, అణుత్వం = 

అణుపరిమాణము కోలి॥ియుండుటను, ఆహుః = చెప్పుచున్న వి. 

తా. ఆవరమాణునాదులు శ్ అణోరణీయా౯ మహతో 

మహీయాకా” * ఏపోఒణురాళ్ళా చక వేదికవ్యకి” “సూ “సూత్తూ త్చూత్ష 

తరం నిత్యం” ఈ మొదలైన యనేక శ్రుతులు ఆత్త ను తణుపరిమా 

ణము గలవానినిగా చెప్పాచున్న వని నిరూపించుచున్నారు, 

న్లో, వాలాగ శతభాగస్య శతథా కల్పితస్య చ, 
భానో జీవస్స విజ్లేయ ఇతి చాపహావరా శ్ త్రి 81. 

వ్యా. శ్రుత్యంకర ముదాహరలి..-వాలా గ్రే వో 

టీ. సః జీవ? = ఆజీవుండు, శకథాకల్సికన = = నూబుచచీలికలు గా చేయబడిన, 

వాల్యాగృశ తఈభ్రాగస్య-వాలాగ గజ వెం ట్ర్రకకొన యొక్క, శతభాగస్య = నూజఆఅవపాలు 

యొక్క; భెగ 8=పరిమాణముగల వాడని, వి వేయ ఇతి= తెలియందగినవాం డని, అహరా= 

మణియొక్క..టైన, శ్రుతిళ్చ = శ్రుతియు ఆహా ఆ చెప్పెను. 
తా, ఆత్మ యణువరిమాణ మని చెప్పెడివారు జీవునిషరిమాణ 

మును చెప్పుటలో నొక వెంట్రుకకొనను నూజుచీలికలుగా చీల్చిన 
"జివ అంశము ఎంత సూత్తముగా నుండునో జీను డంత వరిమా 

ముగలవాం డని శ్లోకమందో చెప్పబడిన “వాలా గృశత భాగస్య” 

ను మొదలైన శ్రుతి నుదాహరించి తా మనిన యణుత్వమును 
వృఢపలుచుచున్నావ్ 

అవ. ఇంక 'బొొద్దులలో నొక తెగవానై. న దిగంబరులయొక్క. వోక్యమును చెవ్వు 

గోడు: కాలా 

గో దిగంబరా మధ వమత్వమావాు శాపాదమ _స్తకం, 

| 
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చె చైతన్యవ్యా _పీసందృస్టై రానఖ్యాగ, గ్ శ్ 'లేర్రవ్, 82 

వ్యా. మధ్యమపరిమాణవాదినో మఠం వర్యయతి_దిగంబరా ఇతి, తత్రోప వ 

వ ల్తిమావా-.-అఆపాదేతి. శోస వష ఇహ ప్రవిష్ట ఆన ఖా రభ ఇతి శ్ర తి ర్య త 

వృమాణ మిత్యాహ---ఆన ఖా, తి. 

టీ. దిగంబరా? = దిగంటకు లను చౌడ్ధవాదులు, ఆపూదమ స్తక౦ = = పాదములు 

“మొదలు శిరస్సువజకును, వై తన్యవ్యా ప్రిసందృ్షే షి = వై శన్యవ్యాప్రి కనిపించుటవల 

నను ఆనఖ్యాగ శ్రు తేరపి - అనఖ్యాగ్య = గోటిచివరవజుకును (వై తన్యవ్యా ప్తి గలదు) 

అనెడి శ్రు తియుండుటవలనను, మధ్యమత్వం=ఆత కు మధ్యమపరిమాణము కలుగుటను, 

అహుః = చెప్పిరి. 

లౌ చైతన్యము కరుగునంబోసిన బంగారమువలె నెక్కడ 

నొక్కి. చూచినను కాలిబొటనవ్రేలు మొదలుకొని శరస్పువణకు 

వ్యాపించుట యనుభవముచే  ఇెలియంబడుచుండుటవలనను, శ్ తి “న 

వసు బ్రహ ప్రనిష్ట ఆనఖాగే గాభరో” అని ఈ ఆత్మ కాలినోటికొనః మొదలు 

కాని 8ిరస్ఫూపర్యేంతము గా శరీరమునందు పృవెశించియున్నాం డని 

శతిలో నుండుటవలనను దిగంబకులు అత్మ మధ్యవమపరిమూణను 

గల దని వాదింతురు, 

అవ. దిగంబరులవాదము ననుసరించి ఆత్మ "దేహూ మెంతదియో ఆత్త యంతది 

యని చెవ్వుద మనిన నొక యసందర్భ మిందు కనంబడుచున్నది. అది ఎద్ది యనిన ఆత 

సూత్మనాడులయందు సంచరించునని కూడ (శ్రుతియందుం జెచ్పంబడిన దే. మధ్యమవరి 

మాకాము గలదియెనచో నాడులయందు సంచరించుట యొట్లు పొసంగును అనెడి శంకకు 

సమాధానముం జెచ్వచున్నాండు;-- 

న్, సూత్షనాడిప్రణార స్తు సూక్తి రవయవై. ర్భవేత్ , 

స్థూల జేహస్య హస్తాభ్యాం నుక ప ప్రతిమోకవక్ 88 

వ్యా. నను మధ్యమపరిమాణా ల్వే శ్రతికిద్దో నాడీ ప్రచారో న ఘటత ఇత్యా 

శంక్యావహసూక్షనాడీతి. యథా _చేహాివయవయోర్హ_స్టయోః కంచుకప్ర, వేశేన 

దేవాస్య కంచుక ప్రవేశ _సద్వదా తాపయవానాం సూతూణాం నాడీవు ప,వానేణాత 

నోజపి ప్రచార షం వచర్యత ఇత్యర్థః. 

ట్రీ, వాస్తాభ్యాం = = శెండు చేతులచేక, స్థూలబేవాన్య=స్థూల దేహమునకు; కం-చుక 

ప్రేతిమోకవల్ =-చొక్కా_ తొడుగుకొనినట్లు, సూత్ర నాడీప్రచారస్తు - సూత్ష్మ=నన్న 



లో శ్రీ “వేదాంతపంచదళి, పష్టప్ర, కరణము 

దన నాడీ=నాడులయందు, (వృచారస్తు = సంచరించుటయ లే, సూ కః దః నూత్ముము 
"లె న ఆవయవె $ = అవయవములచేక, భవేత్ = అగును, 

"శా చేకులయందు చొక్కాను తొడుగుకొన్న, చేహామునకు 
చొక్కా_ చేరియుండినట్టు ఆత్త యొక్క సూత్త్రావయవములై న నాడుల 
యందు సంచారము కలుగుటవలన ఆత్త కును సంచారనుు నాడుల 
యందు కలిగిన క్లే యగు నని దిగంబరులు సమాధానము చెప్పుదురు. 

శ్లో, న్యూనాధికళరిలేషు ప్ర వేశోఒపి గమాగమై, 
ఆక్షాంకానాం భవే త్రేన మధ్యమత్వం వినిశ్చితమ్, 84 
వ్యా. నన్వాత్మే నో నియకమధ్యమపరిమాణ 'ల్వే కర్మ వశాన్నూ్యూ నాధికళరీర 

ప్రవేకోన శుటక ఇత్యాశంశ్యావయవాగమా పాయాభ్యామాత్మ నో నియతవుధ్యమరి 
మాణత్యాా చేవావదుభయం న విరుధ్యత ఇత్యావాన్యూ నాధికేతి, ఫలిత మూసా. 
తేచరి, 

టీ, న్యూ నాధికళరీలేషు = చిన్న శరీరయులయందును సెద్దశరీరయు లయందుళు, 
ద్రజేకో౭కి వ్ర వేశంబును, ఆక్తింశానాం-ఆక =అత సంబంధములై స, అంశానాం జ 
భాగములయొక్క._ (ఆవయవములయొక్క, గమాగమెః = ఉత్స శ్రివినాశముల"చేక? 
భవేత్ =అగును. తేన=ఆకారణము వేత, మధ్యమత్వంజమధ్యమపరిమాణము కలదియగుట, 
వినిశ్చితం = నిర్ణ యింపంబడినది, 

తౌ. ఆత్మ నియతముగా మధ్యమపరిమాణను గలదియే మైన 
మొడల సుకృతదుహ్కృృతకర్త వశమున నొ కప్పుడు వెద్దశరీరఠము వచ్చు 
టయు నొకప్పుకు మట్ చిన్ననిశరీరము వచ్చుటయును భఘట్రింవజే 
యనెవవేమో. నొప్పళరీరముగాని కొద్దిశరిరముగాని వచ్చునవపుడు ఆత్మయొక్క. అవయవములకు . నుక్చత్తినాశము లుండుటచేత ఆయా 
శరీరములంవాో వ్ర నేశ్షము కుదురవచ్చును, అందుచేత మధ ప్రనువరిమో ణము గలది అత్మ యగుచున్న దని మే మన్న మాటలో లోవమయు లేదు, అని పిగంబకులు వెవ్చెిదరు, 

అవ. ఇప్పుడు అదై ్ రతసిద్ధాంతి మధ్యమవరిమాణవాదిని ఆఅసేపించు చున్నాడు: 

న్లో, నాంశస్య ఘటవన్నా శ్లో భవత్యేన తథా సత్తి 
కృత నాశాక్ళ తాభ్యాగమ యో కో వాధక్రో భవత్, డత 
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వ్యా. అక త నస్సావయవశ్వే ఘటాదివదనిత్యత్వ వసం నై తత్ దూషయలి._ 

సాంశస్యేతి. భవతు; కో దోష స్తత్రాహ---ళతథా సతీతి. కృశయోః పుణ్య పాషయో 

క్యోనమంతశేణ నాశ. అకృతయోరక'స్తాత్ ఫలదాళృత్వమకృ తాభ్యాగమః. వీతద్దోష, 

ద్వయమాత్ర నో ఒనిత్యత్వాభ్యువగ మే భవదితి భావః, 

జ్ర సాంశస్య = అవయవములతోోం గూడిన (సావయవపదార్థమైనయనుట) 

అత కు, ఘటవత్ =భుటమునకు వలె నాశ$ = వినాశము, ఛవత్యేవ = కలుగే కలుగు 

చున్నది. తథాసలి = అట్లు అత కు నాశము నంగీకరించినయొడల, కృత నాశాకృతా 

భ్యాగమయో? - కృత = చేయబడిన పుణ్య పాపములయొక్క, నాశ = నళించిపోవుట 

యును, అకృత = తన చేత జేయంబడని పుణ్య పౌవములయొక్క, అభ్యాగమయోః ర్ 

స్టా ప్తించుటయును, వారక! = నివారించెడువా(డు, కఠి = ఎవ్వండు, భవేత్ =ఊండును? 
(నివారించెడువాం డెవ్వండును నుండం డనుట, 

తా, వైశ్లోకమువలన అత్త సావయవపదార్థమైనట్లు దిగంబర 
వాది యనిన "మాటలోని తప్పు "చక్కా గమన్ఫోషవలయును. ఆత్త 

సావయవప పదార్థ మని యుప్పీతిపెని, అట్టి అత్మ ఘుటాదులవ లె నశింప 

వలసివ చ్చును,  సశింపనీ యందువేమో? అత్త . న్ఫంచినళ్షై తే ఒక చేహ 

ముతో చేసిన పుణ్యపానము లాచేహముతోడనే నశిరచిపోనును, వది 

యొక తప్పు. దినిని కృతనాశ మనెడి దోసనుగాం చె 'పస్పెవరు, పూర్వము 

జన్మయు పుణ్య పావకర్మయు "లేకపోన్రటచేత ఆజనృలో సుకృత 

దుస్కృతములయొక్క. కార్భములైన సుఖదుఃఖములు నిర్నిమి త్రము 

గావచ్చుట రెండవతవ్వు, దీనిని అకృతాభా్యాగమదోష. నునెదరు, ఈ 

శెంకు దోషములును దిగంబరసిద్ధాంతి వై ని బ్రహ్మోస్త్రమువ అ వడు 

చున్నవి. వీనిని అనంగా ఈరెండు" దోపములను వారించుట “కెవరి 

కిని సాధ్యము కా దని భావము. అనలా ఆత్మ కనిత్వత (ము నంగీక 

రించినమెడల ఈరెంతుదోషము లును సంభవించూ నని భావము. 

అవ. వెరీతిగా ఆత్మ యణుపరిమాణుం  డనుటయు, మధ్యమవపరిమాణం6 డను 

టయు ననురెండుపక్షములును సరిగా లేవు. అత్య ఆకాశమువలె నిరవయవమును వ్యాప 

కము ననుట యుక్త మనుచున్నా డు: 

న్లో . తస్గాదా క్ర మప నేన నై వాణుర్నాసి మధ్యమ, 

ఆకాశవ త్సర్వగతో నిరంశ శు) తిసమ్హతః, 86 
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స్వరూపుం డనియ్య, చి ద్రూవః = జ్ఞానస్వరూపు( డనియు, చిదచి ద్రూపః=జ్ఞా నాజ్ఞాన 

స్వరూపుం డనియు, ఇత్యపి = ఇట్టివిధముగా, బహుభా=బహువిధములంగా, కలవాం = 

వివాదమును యయుః=ఫొందిరి. (వాదిన 8=వాదు లని య ధ్యాహార్భ్యము); ప్రాఫెకరాఃజ 

మిమాంసకులంను తార్కి.కాశ్చకజతార్కి.కులును; అస్య = ఇతనికి, (ఆత్మ క్ర, అచిదా 

త్య తాం=అచి ద్రూసశత్వమును; (జడరూవత్వమునుు, ప్రాహుః=నెప్పుచున్నారు. ఆత్తా = 

ఆక, ఆకాశవల్ = ఆకాశమువలె, ద్రవ్యం = దృవ్య మనియు, శబ్బవల్ =ఆకాశగుణ 

“మెన శబమువలేె, చితికి = బానము, కదుణం = ఆయాత గుణ మనియు, (పాహు! = 
ర యు Cy ౧ — ర 1 

చెప్పుచున్నారు, అని పూర్వవాక్యముతో నన్వయము. 

తా, వాదులు సై విధముగ వాదించి యటుకరాషత ఆయాత్మ 

స్వరూప మెట్టి దని చర్చించుటలో కొంవజలు ఆత్మ జడస్వరూపవుం డని 

యును మజీఫొందలు జ్ఞనస్వరూవుం డనియును, సంక రొంచటు జానా 

జ్ఞానస్వరూపుం డనియును వివాదవడిరి, అట్టి వా చులలో ప్రా ఖాకరమత 

స్థులును శకార్కి_కులును ఆత్మ యా కాశమువలె ద్రవ్యము, ఆకాశ 

గుణమైనళబ్దమువలె జ్ఞానమును ఆత్మ గుణము అగుచున్నది. ఇందుచేత 

ఆత్మ -జడస్వరూవుం డేసును అని పాదించిర. 

ఆవ. ఆత త్ర యొక్క విశేషగుణములను వివరించు చున్నాడు? 

న్లో, ఇచ్చా ద్వేష ప్రయత్నాశ్చ ధర్హాధర్మా సుఖాసుఖే, 

తత్సంస్కా_ రాళ్ళ ఫ్ తనై్యలే నా: స్పైతివదీర ళా. 89 

వ్యా. తన్న్యైవ విశేషగుణాం తరాణ్యావా---ఇచే తి తత్సంస్కారాః 

భావనా. 

టీ, ఇచ్చా ద్వేష ప్ర, పృయత్నాశ్చ - ఇచ్చా = కోరికయు, 'ద్వేప. = ద్వేషమును, 

ప్రయత్నాశ్చ = ప్రయత్నమును ధర్థాధర్థాజధర్మమును అధర్మమును; నుఖానుఖే = 

సుఖమును దుఃఖమును, తత్సంస్కా_రాశ, శ్చ-కల్ = వానియొక్క_ సంస్కా_రాశ్చ=చాస 

నలున్కు వీతే = ఇవి, చితివల్ = జ్ఞానమువలె గుణాః = ఆత్మగుణము లని, ఈరితా8= 

శచెప్పంబడు చున్నవి. 

తా కోరిక, దేషషము, వయత్నము, ధర్మము అభర్మము, 

సుఖము, దుఃఖము, వీనివాననలును జ్ఞానమువలెనే ఆత్మగుణము లని 

ప్రా'ఛాక రాదులు చెప్పెదరు. 

'వేదాంఠ..2 2 

షు 
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వ్యా. అకః పరిశేహాదాత నో విభుత్వం సిద్ధమి త్యావా---తస్తాదితి. త్ో 

ప్రమాణమావహా.--అకాళవదితి. శ అకాళవత్సర్వగ కశ్చ నిత్య క” ోనిమ్య-_లం నిష్కి-) 

య మి త్యాద్యాగమః 'వ్రమాణమిత్యర్థః. 

టీ. తస్తాల్ = అకారణమువలన, ఆత్తా = పరమాత్మ, మవానేవ = పరిమాళో 

రహికుండును, ఆక్ = అణుపరి మాణుండును, నైవ = ఎంతమా త్రము కాండు, మధ్య 

మోడ౭వీ = మధ్యనుపరిమోణము కలవాడును న = కాండు, ఆకాశవల్ = ఆకాశనో 

వలె, సర్వగతః = అంతట వ్యాపించిన వాండును, నిరంకుశ! = అవయవములు మేను 

(33 0 ఆస | తా, శః ఆకాశవ త్పరషగతశ్చ నిత్య, నిష్క_ళీం నిష్కిిగో 

యం శాంతం” అనలా ఆత్మే ఆకాశమువ లె వారపకుండును, నిత్యుండును, 

నిరవయన్సండును, నిప్పి.) యుండును శాంతుంకును అయియున్నా డు, 

అని శ్ర తి చెపుచుంశుటవలన ఆత్మే అణువరిమాణను గలదియు మధ్యము 

పరిమాణము గలదియు ఎంతహమూ శ్రీ ము కానేరదు. దీనిచేత అత్మ న 

విభుత్వము (వ్యాకపకత్వము) సిద్ధించిన దని యెబుంగవలయును, 

అవ, వెవిధనుగా అత్తకు విభుత్వమును (వ్యావకత్వమును) నిర్ణ యించి చి దూడ 

త్వమును సాధింప నెంచి యా విషయమగు వివాదములను 'తెల్పంబోవుచున్నా (డు: 

న్లో ం ఇత్యుక్వా తద్వి తే చే తు బవాంభథా కలహం యయుః, ' 

అచి ద్రూపోఒథ చి దూప శ్చిదచి ద్రూప అత్యవి. వ్ 

ప్రైభాక రాస్త్రార్కి కాళ్ళ గ్ స్రావహురన్యాచిదాత్త శాం, 

ఆకాళవ ద్ద)వ్భమాత్రా శబవ తద్దుణానితిః, 88 
ఇ ది అ ద -౨౧' ఛి 
వ్యా వీవమాత నో విభుత్వం పృసాధ్య, తస్య చి ద్రూవత్వం నిశ్చేతుం తావ 

ద్వాదివిప్రతివత్సిం దర్శయతి..._.ఇళ్యు శే పతి. 

అచిద్రూపత్వవాదినో మతం దర్శయతి.-ప్రాభాకరా ఇతి... తత్స), కియా 

మనుభావృలే ఆకాశవద్దవ్యమిలి. ఆతా ద్రవ్యం భవితుమర్హ్శతి. గుణవత్త్వాదాకాళన 
దిత్యనుమానం సూచితం ఆతా వృథివ్యాదిభ్యో భిద్య కే జ్ఞానగుణకత్యాత్ . యత్చ ఎ 

వ్యాదిభ్యో న భిద్యకే కళ్ జ్ఞానగుణకమపి న భవతి. యథా వృథివ్యాదీత్యనుమాన౦ 

దృష్టవ 0, 

టీ, ఇతి = ఈ,ప్ర కారము, ఉక్తా = వెప్పి, అథ = తర్వాత, తద్విశేచే తుం 

కల్ .= ఆయాత్మ యొక్క, విశేషే తు = స్టరూవబిశేషమంచై లే, అచిద్రూవః = జడో 
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స్వరూపుం డనియ్య, చిద్రూపః = జ్ఞానస్వరూపుం డనియు, చిదచి ద్రూవ జ్ఞా నాజ్జాన 

స్వరూపుం డనియు, ఇత్యపి = ఇట్టివిధముగా, బహు భా=బహువి ధములుగా, కలవాం = 

వివాదమును యయుః=పొందిరి. (వొదిన 8=వాదు లని య ధ్యాహార్యము), ప్రాఖెక రాజ 

మామాంసకులును, తార్కి కాళ్ళ ఏ=తెర్కి-కులును) అస్య = ఇతనికి, (అత్మ కు, అచిదా 

లో 
ఆత్మ, అశాళవల్ = ఆకాశమువలె, ద్రవ్యం జ వ్య మనియు, శబ్బవత్ =ఆకాళగుణ 

మున శబమువలె, చితికి = జూనము, తదుణం = ఆయాత గుణ మనియు, (పొహుః వ యా టి 5 రా ళీ ల్ 
చెవ్వచున్నార్సు, అని ఫూర్వ వాక్యముతో ననర్వయము, 

తృ తాం=అచి దూూపత్వమును, (జడరూవత్వమును, ప్రాహుః=వెవ్వచున్నారు. ఆత్తా = 

తా, వాదులు సై విధముగ వాదించి యటుక ర్యాత ఆయాత్త 

స్వరూవ మెట్టి దని చర్చించుటలో కొంవలు ఆత్మ జడస్వరూవృుం డని 

యును, మజీఫొందలు జ్లైనస్వరూపుం డనియును, "సంక కొందటు జానా 

జ్ఞూనస్వ రూపు డనియును వివాదవడిరి. అట్టి వాదా లలో హ్రాభాకరమత 

స్టులును ఆార్కికులును. ఆత్మ యా కాశమువ లే ద్రనము. ఆకాశ 

గుణమైనశబ్దమువ లె జ్ఞానమును ఆత్మగుణము అగు మన్నది, బ్రిందుచేశ 
ఆత్మ “జడసరూవు దోసను అని పోదించిరి. 

అవ. ఆత్మయొక్క విశేషగుణములను వివరించుచున్నా (డు; 

న్లో ఇచ్చాద్వేషప్ర, యత్నాాశ్చ ధర్లాధర్హా రొ సుఖాసనుక్తో, 

తత్సంస్కా_ రాళ్ళ ఏత తనైైతే గుణా: క్పెతివదీరిణా*ః. 89 

చ్యా. తస్యెవ విశేషగుణాంతరాణ్యావా-ఇనే తి తత్సంస్కారా3 

శావనా!, 

టీ. ఇచ్చా ద్వేష ప్రయశ్నా శ ఎ - ఇచ్చా = కోరికయు, బ్వేవ, = '్వేషమును, 

ప్రృయత్నాళ్చ = ప్రయత్నమును, ధరాభరౌ=ధర మును అభర్యమును, నుఖానుఖే = 

సుఖమును దుఃఖమును, తత్సంస్కా_రాశ, ఏతత్ = వానియొక్కు సంస్కా_రాశ్చ=వాన 

నలును వీలే = ఇవి, చితివల్ = జ్ఞానమువలె గుణాః = ఆత్మ గుణము లని ఈరితా$= 

చెప్పబడు చున్న వి. 

తా. కోరిక ద్వేషము, ప్రయత్నము, ధర్మము, అభర్తము, 
సుఖను, దుుఖము, వీనీవాసనలును జ్ఞాననువలెనే ఆత్త గుణము లని 

ప్రా,ఖాక రాదులు చెప్పెదరు. 

నేదాంక=22 
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అవ. ఈగుణములకు జొక్చు త్తివినాళశములకు కారణము వెప్పుళున్నాండు:-- 

శ్లో, ఆత్మనో మనసా యూో స్వాద్భష్టవశతో గుణా, 
జాయంతే ఒథ ప్రనీయంతే స సుష క్రే-దృష్టసంయయాత్ . 90 

వ్య. వషాం సణోనాముక్చ త్తి త్తివినాళ కారణమావహా ఆక న ఇతి. స్వాదృష్ట 

వశత అత్మ నో మనసా యోగ ఇత్యనర్ణియః. 

త్ర. స్వాదృస్టవశత$ = తన యదృవ్రవశమున, ఆత్మనః = ఆత్మకు, మనసా = 
నస్సుతో, యోగే సతి = సుబంధము కలిగినపుడు, సేణాః = కోన్ని గుణ ములు, 

వ పుట్టుచున్నవి. సుషుప్టే = గాఢనిద్యయందు, _అద్భప్ప షనుక్షయాల్ = 

అదృష్టము నశించుటవలన, ఆశ = తర్వాత, గ ప్రలీయంశే = లయముశకు పొందు 
చున్నవి. 

తా తన యవృష్ట మునుబట్టి ఆత్మకు మనస్సుతో సంబంధము 

కలిగినవ్వుశు కొన్ని గుణములు వుట్టి యవి యన్నియు అవృష్ట్రము 

శీణించుటవలన లయించుచున్న వని ప్రాభాకశాదు అనిరి, 

అవ. అత్తే జడస్వరూపుండైనయెడల చం డగు బెట్టు?! అను ప్రశ్నకు సమా 
ఛానము చెప పుచున్నా దుః: 

నో, చితిమత్త్యా చ్చేతనోఒయమిచ్నా ఏచ్వేషప్ర పయత్న వాకా, 

సారద్ధర్థాధర్మ యోాః కరా భో-కా దూఖాదిను త్త ఏత | 91 

వ్యా. ఆశ నోచి ద్రూవత్యే కథం చేతనత్వాభ్యుపగమ ఇత్యాశంక్య చితి 
మళ్త్వాదిత్యావా.._చితిమ క్యాదితి. ఆత్ర త్మన కేతన ల్వే హాత్వంతరమావా...-ఇళ్ళతి. 

త్రశే స్యేశ్వరా బె రలకణ్యమాహ.-_స్యాదిలి. 

టి, ఆయం = ఈయాకత, ఇచా ఇ దేష్టవ ప్రయత్న వాక్ - ఇచ్చా = కోరికయు, 

'జ్వేషజవిరో ధమును, పృయత్న'వాః - = ఫూనిక్రయుం గలవాడగుచు, చిలిను త్రాష్టల్ = 

జ్ఞానగుణాముగలవాండగుటవలన, చేతనః= చేతనుండు; స్యాత్ =అగును. ధ రాధర్మయో8= 

పుణ్య పాపములను, కర్తా = చేయువాడగుచ్చు దుఃఖాదిమ త్త్వత$ = దుకిఖమును సుఖ 

మును గలవాండగుటవలన, భోకా = పుణ్య పావకర్శ లయొక్క ఫలము ననుభవించెడు 

వాండు, స్యాల్ = అగును. 

తా, అత్మ రాగము ద్వేషము వ్రయత్నము మొదలై లైనజ్ఞానగుణ 
ములు గలిగియుండుటచే చేతను డనియు ఫుణ్యపాపములను గలిగిం 

చెడి ధచాధర్మ ములను చేయువాండగుచు క ర్హృయు కర రృఫలమైన సుఖదూః 

ఖాదులను 'తనుభవించెడివాడనుటచేత భక్త కయు నగు 4 నని చెప్పం 
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డుచున్నాయడు. కర్తృత్వ భో _కృత్వరాగ ద్వే పాదులు గల ఆత్మ 

ఈక ఏరునికం కె "వేగు ననియు చెప్పబడును, 

అవ. ఆత్మ సర్వగ తుండంటి వే; ఆయాత్మకు లోకాంతరగమనము సిద్ధింపదు 

గదా అని యంటివేని చెప్పెద వినుము! === 

న్ . యథా త్ర కర్శవళతః "కాదాచిత్కం సుఖాదికం, 

తథా లోకాంతచే చేహే కర తేచ్చాది జన్య తే, 92 

వ్యా. నన్వాత్య నో విభుక్వే లోకాంతరగమనాదికం కథం భుటే తేళ్యాశం క్యా 

న్స సిక్. దేహీ కర ర్మవశాదిచ్చా ద్యుత్సతే సత్యామాత నో౭.వస్థా నాదివ్యవహార ఇవ 

కర వశా ల్లోకాంత లే చేహాంతరోత్సతే తదవచ్చిన్నాత ప్ర పచేశే సుఖాద్యుత్స త్తి 

వశా కృత్రాత నో గమనాదికవ్యవహార ఇతె సృవచారికమాత్మ న్ గమనాదికమిత్యఖిప్పే 

త్యాహ---యథాత, కర్ణ వశ ఇతి. 

టీ. యథా = వీప్రశారము; కర వశతః = కర్తాధీనముగా, అత, = ఈశరీరము, 

నందు, సుఖాదికం = సుఖదుకఖాదికము, కాదాచిక్కం = ఒకానొకప్పుడు గలుగునో 

తథా = ఆప్రకారము, లోకాంతశే = మఆఅియొకలోకమును జేహే సతి = శరీరము 

కలిగినప్పుడు, కర్ణ్శణా = కర్మ చేత, ఇచ్చాది = కోరికమొద'లె నది, జన్య లేజఐపుట్రింపం 

బడుతున్న 

తా. అవ్వుడప్పుడును కర్త వశమున సుఖముఖాదులు కలిగి 

నట్లు వరలోశనునం గూడ కర్మ మువేలన అక్కడ చెహాము పుట్టగానే 

రాగజ్వేవప్ర, వయత్నాదులు కలుగును. సుఖముుఖాదులును గలుగును, 

డేహూోత్ప్చ ల్స్ తి సుఖదుః ఖాదులనుబట్టి ఆత్మ యొక లోకమునుండి మతి 

యుక లోకమునకు పోయినట్టు వ వ్యవహారింపయుడుచున్నది. నిజముగా 

ఆత్మే కు గమనాదికము లేక గమనాదిక మున్నట్లు న కినహరిం చుట 

గెణముగా జరుగుచున్న దని పా ప్రాభాకరు లనిం, 

శ్లో, ఏవం చ సర్వగస్యాపి సంభవ ఏతాం గమాగమా, 
కర రృకాండస్పమ గ్రా, గో త్ర వ్ర మాణమితి తేనద౯. 98 

వ్యా. వీవమితి. అత నః సళ ర్థౌత్యాది భర వశ్తే( కిం (పృమాణమిత్యశత ఆహ 

ఆాశర్శ కాండ ఇతి. 

టీ. సర్వగస్యాపి = అంతట నుండువాండైనను, (ఆత్మనః = ఆత క్కు గమా 

గమా = రాకపోకలు, వీవం = ఈశీరుగా, సంభవేతాం=సంభవించుచున్న వి. అత్ర = 



dh దాంకేపంచదకి, హస ప్రకరణము 

9 = ఫలసహిళమైను కర్మకాండ! = కర్మలను బోధింఫెడీ ఇట్లమటయంయు సమ్మగ మె ర్త శ 
9 అజా mh: రకు ప్రమాణం = ప్రమాదము; ఇతి = ఇట్లు లని, = ఆ స్రాభి కరుడు “మధ 

కాకి సోకు శౌసేముగా వై న చర్పలుడిననసమున సం భవింపన నస సును, 

వ షయమనమున న పులస హికమెన కర్త కాండయీ వమాణను అని పొ ఛా 

ఆవ ఓీసీద్దాంతీ ! సీఫ్రు చెప్పినమాటలలో వ్రూర్వాపరనందర్భము కనిసించుట 
లేదు. బట్టనఃణా ఊ్బ్ఫకయేడ వక్లోకమున విజ్ఞానమయకోశముకం టె ఆనందనుయ క "ళము 
లేవల యు నది ఆత యనియు చెప్పీ యిష్టేడు ఇచ్చాదులు గలవాందు మటీరయొగం 
wea చెవ్వుట విరుద్ధమైయు: న్నది యను (ప్రశ్న రాలా నమాధాన మిచ్చు 

గ్ న్నాడు 

క్ ఆనంవమయక్రోనో య స్సుః సుపా పరిశివ్య లే, 

ఆక్ళష్టచిక్స ఆ-క్రెపౌం ఫూర్వకోశోఒన్య తే గుణాః, 91 
జ్యా. నన్వన్యో వి విజ్ఞానమయాల్ ఆనందమయ ఆంతర ఇత్ళ్రానందమయిస్యా 

శరము కం, ఇదానీమిచ్చా దిమా నన్యః ప్రతిపొద్య లేఒత, ఫూర్యోో త్తరవిరోధథ ఇ అ 
సవా_ఆనందమమేతి, నువ ముష్తావన్ప ఎవృచిద్య ఆనందమయకోశు వరిశిమ్య ౪ లేశ 

నో శేషు ప్రథమ వీషాం వ్రభకరాదినామాత్తాం అస్య్యాత్మ 
నే శ్రారో్యకాః జ్ఞ్లానాదయో గుణా ఇత్యర్థః, 

ey 

| లేక్ 
4K 

క్ష 
EE సుషుప్తా = గాఢముగా నిద్రించునపుడు, అస్పప్పచిత్ = అన స్పష్ర=స్పన్యమయు క = జ్ఞానస్వరూపమైన యః = నీయానందమయకోశము) పరిశివ్య కీ ఇ రియన్నట్టు 'చెప్పబడెనో, సక = ఆ, ఫూర్వకోశః = మొదటిచె న యానందమయ 
కోశము వషైాం=కపాభాకళా = ఆ; ష్ష్ నే | PE దులకు, ఆత్తా=ఆక, యగుచున్నది. అస్య=ఇట్రైియాలత్ర న్యు = కవీ గుణా ఆ గుంము లగుచున్న వి, 

wD గాకముగా నిమరించునవ్వుడు వి విస్పష్టముగాని జానస్లరూా వముగలిగన వీ యానందమయ కోశము మిగిలియుం:శునట్లు ఇప్పంబడనో వస శ Rn కు బం ప స్టా నానందమయక్రోశ్రను 
పా భాకరుల “కాత యుగ సంసది, ఫా We చెహంయబడి డన 
~~ 

7 

Boe వ NG క్లనాదులన్ని యు నట్ట యౌాత్త గుభాతుం RE 
nl 

వ క నిచ్చట వూర్వాపరసందర్భవిరోధము" లే దని 



చత దీవ వ్ర కరణము ప్రే 

ఆవ. స్రాభాకరమశళమును వర్షించి ఇపుడు భాట్టమతమును ప్రస్తాపమునకు తెచ్చు 

చున్నాడు? 

న్డ్, గనాడం చె వైతన్న ముల్చ్రేమ్య జడబొ ధస్వరూపతాం, 

ఆత్మనో బ్రు బం వే భాట్లా ఇ్పిదుక్సే తో ఫ్ట్తస్థ లె కే 95 

వ్యా. అసై్యైవాత్యనశ్చిదచి ద్రూ ద్యూపత్వం భాట్రా పర్షయంతీ త్యావ_సాఢ 

మితి. భొట్రా ఆక నో గూఢమస్పప్రం మై వై శన్యము కల్పే) క్యు ఊహిత్వా చిజ్జ్ఞడోభయాశ, 

కళతాం వర్త యాతి. చె వ తన్నో శే కాయాం కారణమాహ---చిదు కే) కే న్నెతి. ఉద్దిక 

ను wr గం ర స రేశ్చిదుక్సే)షూ భవతీతి యోజనా, ను్పైరుస్థితస జాయమా నాత్మ గరణొ కామ ప్త 

వై తన్యస్యో కేమో భవతీత్యర్థః 

టీ. భొట్టాః = భట్రపాదమతము ననుసరించినవారు (భొట్టమకస్థులు); అత్మ న$= 

అత యొక్క. గూఢం = విస్పష్టముగాని, వై తన్యం = జ్ఞానన్వరూపమును, ఊ ర్చ్రేత్య= 

వరిశీలన చేసి, న ద భన్వరా పరాం = జడ == అజ్ఞానస్వరూపుండగుటను, బోధస్వరూ 

వతాం = జానన్వరూపుండగుటను, (బ్రువలే=వెప్పు చున్నారు. ఉ్థితస్థ ఎ తేక-ఉర్టిత = = 

నిదుర మేల_ంచినవానియొక్క స్స తేః=సతినిబట్టి, (కను సుఖముగా నిద్రించి 

తిని నా శేమి తెలియలేదు, అనెడి స్యృతివలన ననుట), చిదు త్సె)కా = జ్ఞానస్వరూ 

పముయొక్క_ యూహా, (భవతి = కలుగుచున్నది). 

తా. ఆత్మయొక్క. యస్పస్ట్రమగు జ్ఞానస్వరూపమును పరిశీలించి 

జ్ఞ నాజ్టానస్వరూపుం డనియు, ని ద్ర సుల్కాంచిన తర్వాత కలిగెడి 

సృృతినియి్ట మైతన్యస్వరూపుం డన్యు భట్ట ట్టపొదమతస్థులు ఉహించు 

చున్నారు. 

అవ. భొట్టముతన్థులు ఆత్మ ను క్షైానస స్వరూపుం డని యూహించిన తెజుం గెలీం 

గించుచున్నా (డు: 

న్లో , జడో భూతా తదాస్యాప్పమితి జాడ్యసృృ బ్రతస్త సదొ, 

నినా జాడ్యానుభూతిం న కథంచి దుపపద్వ తే. 06 

వ్యా. చిదు త్ప్రేతాప్ర ప, కారమే స్పషయతి...జడో భూ త్వేతి. తథా నుమ షి 

కాలే జడో భూతా్వాఒస్వావృమి త్యేవంరూపా జాడ్యస భతి రుస్థితస్య పురుషన్య 

జాయమానా నువు _స్టీకొ రీనజా డ్యానుభవమంత రేణానుపద్యమాచా తచానీం శన్య 

జాడ్వ్యానుభ్గపం కల్పయతీతి భావః. 

టీ. తదా=అవ్వుడు, నిదురించునప్పు డనుట. జడః=జడస్వరాపుండను భూతా్వాజు 

అయియుం డి, అస్వావ్చం == నిద పోయితిని, ఇతి = ఈ ప్రకారముగా, జాడ్యస్థ తోక 



31 శ్రీ చేదాంకవంచదశి, పష్ట ప్రకరణము 

జాడ్య x జడక్టముయొక్క, స్మ ఎలక రణము (భవతి=కలుగుచున్న ది. జా౭్య్యాను 

గ భో = నాన అరా ౯ వార్తాణ్యా మోర్ ఖలీ 

భారం వినా=జా జ్యానుభవము లేక, తదా=ఆసుమ _ప్టీకాలమం బె న స్త ఎలక జ స్ల రిం 

చుట, కఫంచిల్ =వీప్రకారముగన్సు నోవపద్య లే = సంభవింవశేరదు. 

కా నిద్ర తేచి నిదురించునప్పటి తనయనుభవమును స్మ రించి 

యాశా౭మున నేను జడస్వరూపుండనై నిద్రించితిని అనుకొను 
దన్నాల గాశనిద్రలో జడస్వరూపవముయొక్క_. అనుభవము లేనిది మన్నా 

తటస్థంవద. ఇట్లు ఆత్మయొక్క. జడరూవత్వమును భాట్టు జబ్ త సా * 

శు దరు కదందు రికా 

శ్ అన 4 ® డు బటాహాందచుచున బరు. 

ఆవ నుషు_ప్టికాలమున చైతన్యము లోపించుట లే దనుటకో శుతివ్రమాణా 

మును చెప్పుచున్నాడు: 

క్లో, వహ కప్పే రలోవక్చ శ్రుతన్సుప్తా తతన్స (యం, గల Br షా డు శ్ 
జ్ ad చ "రరర చి రి ॥ అప్ర కాక ప్రశాశాభ్యా మార్తా ఖద్యో|ోతవద్యు తః, 97 

వ్యా. సుషుప్తా వై శన్యలోపాభావే ప్రమాణమావా= దష్టరితి. “స హీ 

వ మర్తృ షేస్వివరిలోపో విద్య తే2ఒవినాళితాంి “ది వ స చవక దైస్వినరిలా నీ నాళిత్వా తి శ్రుత" దృవ్హురాత్త స స్ప ్వరూద 
భూకాయాః దృ ే ర్హోపో న విద్యతే వినాశరహితన్వభావత్వాల్ _ అన్యథా భోద 
వాదినో౭వి నిస్సాక్షీకన్య వక్తమశక్యళ్వాత్సువుప్తా చై తన్యలోపాభావ శ్యూయతే 
తతో పీ కారణాదయమాత్తా ఖదో్యోతవస్ఫురణాభ్యాం యుక్షో భవతీత్యర్థః, | 

టం నువా = ని దృపోవుసమయమునందు, ద్రహ్రః = ఆత యొక్క, దృ మే? జ 
ప్రరూవమై కన్యమునకు కలోేపశ్చ = లోవము లేకపోవుటయు, . శు తః = పేదదముందు 

వినంబడుచున్వ దె, తళ = ర 7 దె, = ఆకారణమువలన, స్వయం = తానిను ఆతా ౫ ఆత, 
న. — og 

A 

దో కవల్ =న ఈుషనివ కు కు 
ఖద్య|ో హార్యునివ లె అప్రకాళ ప్రకాశాభ్యాం - అప్రకాశం = (సృకాళిం చక పోవ్టబతోడకు, ప ప i నం కచ పృకాశాభ్యాం = (పృకాళించుటతోడను, యుత ౫ కూడుకొన్న వాం 

ఎన 

తా తు, కన హీ దుకు షేరిందంలో 
నాం కా 7 Ue దెలి జై సవ ల పో విద్య తే; అవినాన్గ 
SE అనా ఆక చైతన ' 
Jon SID చ చైతే మునకు నాశము "లేకపోన్టటవలన ము లప ఒకవేళ నెన్యలైన లోవ ముండు నని ౫2 క 
ఆలోవమునకు సాక్షి లో aw) ని చెవృనయెనణలట క్త గా యగువాం డొక్కం డుండి తీరవలయును అని 
జ్ ఎ. సుషుక్తికాలమునందును ఆత చె తన్న(మునకు ల వము లె దని కుతి చెవుచున్నది గ యాల న స్ పాబున్న నుక సూర్యుండు ఒకప్పుడు 
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ప్ర కాశించుటయు మేఘాచ్చాదితు(డై నప్పుడు పృకాళించక పోవుటయు 

వలె చిదచ్శిద్రూపత కలిగి యున్నాం డని భాట్టమతేస్థు లనిరి, 

అవ. ఈభాట్టమళమందలి లోవమును 'ెల్పెడి సాంఖ్యమతమును (ప్రసంగము 

లోనికి6 "బెచ్చుచున్నా6ండు: 

నో నిరంశస్యోభ యాత్మ కం న కథం చిద్ద టిస్యులే, 

"తెన చిద్రూప ఏవా లె త్యాహు స్చాంఖ్యా విపకిను, 93 

వ్యా. అస్మిక్. భాట్టమే దూషణాఫిభాన పురస్సరం సాంఖ్యమతముస్థైావయలతి..._. 

నిరంశసే స్యెతిం 

టీ. వివేకినః = విమర్శన శీలంరగు, సాంఖ్య్యాః = సాంఖ్యమతీన్థులు, నిరంశస్య = 

అవయవరహితునకు ఉఊభయాత, ,అఫంావైె. శన్యస్వభావము కలుగు టయు, జడస్వభావము 

కలుగుటయు, కథంచిత్ = నీవిధమువేతను, న ఘటిష్యలే = భటింపజాలదు తేన = 

ఆ హేతువు వేళ, ఆ త్తా=లత్మ; చిద్రూవ నీవ = జ్ఞానస్వరూపుంకో యగు నని ఆహు$=౫ 

ఇవ్వు చున్నారు. 

లా, అత్మ నిరవయవస్వరూవుయ గనుక జ్హానస్వరూవుం డగు 

తీయు అజ్ఞానస్వరూవుం డగుటయు సంభవింపదదు గనుక ఆత్మను 

చిద్రూవుం “డనియే చెప్పుందగు నని పరిశీలన క్రి గలిగిన సాంఖ్యమతన్థులు 

నిరాపించుచున్నా సు. 

ఆవ. అయితే నిదురలేచినవాండు ని త్రి ంచితిని గాని నా “కేమియు తెలియలేదు 

అని యజ్ఞానమును స్మ స రించుట శేమి సమాభానము చెప్పెద రని యాషేపిందంగా దానికి 

సమాధానము చెప్పు చున్నాడు; 

న్లో, వ్! ప్రకృతే రూాళషం సికారి శ్రి గుణరాం చ తత్, 

గావవనాక్టం వ తిసా వప ర్రతే, 99 లన శా, 
వ్యా, కాడ్యన ఏలే వర్తి, శా గరింళ్యాళంక్యాహాజా జ్యాంక ఇతి. తత్స) 

కృతిరూపం సత్వరజ స్తమోగుణాత్ర కం. (ప్రశృతికల్పనాయాం (పసృయోజనమాహ. 

చిత ఇతి. చితః పురుషస్యేతి యావత్ . 

టీ, జాడ్యాంశకి=ఆజ్ఞానభాగ ము, (సృక్ళ శ్రే=మూల, ప (తు పృళ్ళృతియొక్క_) రూపం = 

స్వరూవమగుచున్న ది. తత్ = ఆ ప్రకృతిన్వరూవము; శత్రిగుణాత కం - త్రిగుణ జ 

సత్వరజ స్తమోగుణము లనియెడి, ఆశ కం=స్వరూపము గలదియు, వికారి చ=వీకొారము 

గలదియు, (అగుచున్నది). చితఃజఆత కు, భోగావవర్హార్థం = భోగ మోతములకొజకు 
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(జీవునకు భోగ మోతములను గలిగించెడుకొ అకు, సా శృకృతిః = ఆ మూల ప్రకృతీ) 

ప్రవర్తతే = ప్రవ ర్థించుచున్నది, 

తా. సుషు ప్తికాలములో జడస్వరూవులై యున్నట్లు నిదుర 
"లేచినవాండు “నే నేమి ఎఅుల నని స సృరించుట వ్రకృతిస్వరూవమే 
యగును, ఆ ప వశృతి త్రి త్రిగుణాత్త కె యున్నది. శ్రి గుణము లనంగా 

సత్వము రజస్సు తమస్సు అని సములు మూడు. అట్లు త్రి గుణ 

స్వరూవమై వికారము గలదియునై న వపశృతి పురుషునకు సుఖదోకి డెఖా 

నుభవమును మోతు.నును ఇచ్చుటకు ప్ర పృవంర్థించుచున్నది. ఇట్లు ప్రకృతి 
వలన జడస్వరూ పానుభవము కలుగ నొచ్చు నని నాంఖ్యులు చెప్పెదరు, 

ఆవ. అసంగుండ్రైన అత్మ యనెడి పురుమునకును వశృతికిని "భీదము కలిగి 

యుండగా ప్రకృతి చేత పురుషునకు భేగ మోకము లెట్లు కలుగు నని యా మేవము 
రాయగా సమాధానము చెప్పుచున్నాడు; 

శ్లో, అసంగాయాశ్సి తేర్చంధమో మా భేద్యాగ గృహాన తా, 
బంభము _క్రిన్యవస్థార్థం నూ రేపో మివ చిద్భిదా. 100 

వ్యా. నను చితోజనరగర్వేన పృకృ్ళతిపురుష యోరత్యంతవివి క్షత్వాల్ (వ్రశృతి 

ప్రవృత్త్యాకథం పురుషస్యభోగావవ రావ్ త్యాశంక్య తయోర్వి వేకస్యా గ వాణాత్సురు షే 

భోగావవర్షై వ్యవ పొయేలే ఇత్యాహఅసంగాయా ఇతి, తార్కి_కాదిభిరివసాం క్లో 

రాక ఛేదో౭ంగ్నీ కియత ఇత్యాహా---బంధము కీతి, 

టీ. భేదాగవాత్ - "భేద=ప్రశృతిపురువులు వేజనుటయొక్క అగ హాల్ = 

తెలియక పోవుటవలన, ఆసంగాయాః = బేనితోడను సంగములేని ' (సంబంధము లేని, 

చిలేః = పురుషునకు బంధమోవి = బంధ మోక్షములు, మతే = చెవ్నంబడినవి. 

బంధము డ్రివ్య వస్థార్థం = బంధమాత్నములను స్థాపించుటకొ అకు; పూర్వేషమోమివ జ 

నుక చెప్పబడిన తార్కికాదులవలి, చిద్బిదా = ఆత్మ ఛేదము, 

దము; మతా = అంగీకరింవంబడినది. 

తా పకృతి "వేలు పుగుషుంచు వే జని వ్ర కృృతిష్రరుషుల భేదము 

శెలియయబడక పోన్రీటచేత జీవునకు బంధమోతుములు. గలుగుచున్న ని 
యని తార్కి_కాదులవ లె సాంఖ్యమతస్థ తస్గులు కూడ బంధమోతముల 

స్థావీంచుటకొఆ కాత త్రభదము నంగీకరించుచున్నా రు. 

ఆవ. (ప్రశృతి యపెండుటకును సురుముండు అసంగుండనుటకును శ్రుతి నువావా 

రించుచున్నా (డు; 

(ప్రశృతివురుములకు 
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న్లో, మహతః పరమవ్య క్త మితి ప్రకృతి రుచ్యతే, 
శ్ 'తావసంగ తా కద్యదసంగోహీత్వతిస్సు ఫా 101 

క ప్రకృతిసద్భా వే పురుషస్యాసంగ ల్వే చ శ్రుతిముదావారలి.--మహత ఇత్మి 

టీ. పృక్ళతిక = (పకృతి వమువాత$[$ = నువ ర్తర్వేముకంటె, చరం = అన్యమైన 

దనియు, అవ్య క్షం = ేత్రాదీంద్రి, యములకు వ్యక్తము కాని దనియు, శ్రుతి" = శ్రుతి 

యందు; ఊచ్య తే=వెప్పంబడుచున్నది. తద్వత్ =అటువలెశే, అసంగ తా=అసంగత్వము, 

ఆనంగోహీతి = పురువుండు నంగి శాం డచెడి శ్రుతిచేతను, అతిస్ఫుటా = మిక్కిలి 

స్పష్ప్టమె సుం 

తా, పృకృతి మహా ర్త కషముకం శ పరమై యున్న దనియు అది 

యేయింద్రి ది యములకును గోచరింప దనియు “శ్రుతియందుం జెప్పంబడి 

యున్నది. జేయు 66 శ్ అనంగో ప్యాయం వృుముపఖో పుదుషుండు 

"బేనిసంబంధము -నేనివయసు అని ఈశ, థు 'తిచేక స్పష్ట్రమగుచున్న దని 

నాంఖ్యుల, సిద్ధాంతము. 

అవ, మేతవజకు జీవవిషయ'మె వాదుల యభిప్రాయమును జెలిపి ఈశ్వరుని 

విషయయె వాదుల నివాదములను దెలుప నెంచి ఈశస్చరరావమును నిరూవణ సేయు 

చున్నాండు:--- 

న్లో. చిత్సన్ని ధా ప్రవృత్ర్తాయాః వ్రళ్ళలెర్టి నియామకం, 

-ఈశ్వరం బ్రు బుపలే యోగా స్ప జీ వేభ్యః పరశ్ను ఏక, 102 
వ్యా. వ్వం వోజిననిషయాం చాదివి ప్రతివత్తి తిం (పృద ర్మ్యేశ్వరవిషయాం తాం 

ప్రదర్శయితుం ఈశ్వరరూవం తావత్ స్థాపయతి....-చిళ్సన్ని ధావితి, నను ప్రకృతి ' 

ఛరుపాతిరి శేశ్వరకల్పనమ ప్రమాణమి త్యాశరీక్మా సహస జీవేభ్య ఇతి. 

ట్రీ, యోగా = యోగులం, చిత్సన్ని ఛా = = అత్మ ,సమివమునందు, (పృవృత్తా 

యా! = ప్రవర్తి రించుచుండెడి, ప్రకృలేః = ప్రకృతికి, ఈశ్వ్యరం = ఈశ్వరుని, నియా 

మకం = నియమింవెడు వానినిగా, వలే = చెప్పుచున్నారు, సః = ఆ ఈశ్వరుండు, 

జీ వేభ్య$=బీవులకం టె, వరః=ఉళ్క్చృ వం డని, శ్రుత8=వేదమందు ఇెప్బంబడేెను. 

తొ, చిద్రూసముయొంక నమిీవపమునందు ప పకృతి యున్న 

దనియు అట్ట వశృతిని ఈశ్వర పయ నియమించు సనీయు “తనూాగ 

మతము. ఆశశ్నోరుయు జీవులకం'ు శ్రేస్టుం డని వేదములయందు 

'తెలుపంబడు చున్న దని కూడ యోగులు చెస్ఫుచున్నారు. 

అవ. ఈశ్వరునియొక్క_ యునికిని చెప్పెడి | శ్రుతిని పఠించుచు న్నాండు:.- 
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ళో wn య రి వ్, ప్రథాన మె త్ర జ్ఞ పతిష్టణేశళ రాలి హి శ్ కి Er 

న ణా హా!ంః పపాదితః, 10 ఆరణ్య శే సం భ్రమణ హ్యంత ర్యామ్యుప త్ర రి 

వ్యా. తామే వేశ్వరసనద్భావ,ప్రతిపొది కాం శ్ర తిం పఠతి పృథా నేతి, వృథా 

నం గుణనామ్యావస్థారూపం తే కృజ్ఞా జీవా స్తేషాం పతికి గుణాస్ప త్వాదయ స్తేషామాళో 

నియామక ఇత్యర్థః న శకేవలమియమేవ శు తిరీశ్వర ప్రతి పాదికా. అంతర్యామి బ్రాహ్మణ 

నుఫీత్యానా--ఆరణ్యక ఇతి. 

టీ, వ ప్రథాన మేత, జ్ఞవతిక ప్ర ధాన ప్రకృతికిని, శే త శ్రజ్ఞ= =జీవులకున్కు వతి? = 

అధివ తియును సణేశః = = “సక్వరజ స్త స్తమోగుణములకు నియామకుండును; (అయియు 

న్నాడు) ఇతి = ఈ వ్రకారముగా, శ్రుతిర్హి = శ్రుతియున్నదిగదా. వేదము చెప్పు 

చున్నది, ఆరణ్య కే=ఆరణ్యమునం దధ్యయనము చేయదగిన అంతర్యామి బ్రాహణము 

నందు, అంశర్యామో వ ఈశ్వరుండు, నం భ్కమెణ బా ఆదరముతో, (ప్రతిపాదిత? వ 

పొచ్చంబడియుం డెనుం 

తా, వ్ర కృతి సత్టరజ _స్త్రమోగుణము లనెడి మూయగుణముల 

యొక్క సామ్యావస్థ యగుచున్నది. అట్టి వశ్ళతిని జీవులను సత్వరజ 

_స్తమోగుణములను నియమిం చెడి వాండు -ఈశ్వరుం డొకంయు కలం 

డనియు అంతర్యామి _బాహాణమునందును ఆదరముతో -ఈశ్యరుయ 
చెప్పంబడె ననియు యోగులు చెప్పుచున్నారు, 

ఆవ. ఈశ్వ రవిషయయమె వాదులవివాదముల నుపపొదించుచున్నా (డు; 

న్లో . అత్రి కలపాయంతే వాడిన స్ప గస్షయు క్ 

వాకాన్టన స్టవ్ యథావ, జం దార్జ్యాయోదాహారంతి హొ 104 

వ్యా. తామేవ వాదిని పృతివ త్తిం ప తిజానీ తే.._అశ్రావీతి. వ,జామనతి క మృ ఫీ wy) (WU Ug wD 
యథా ప్రజ్ఞం. ” 

ట్రీ, అత్రాషి = ఈ యాన కరవిషయమందును, వాదిన$ = ఆయా వాదులు, స్వస్వ 

యు కిఖిః - స్వస్వ = తమతమయొక్క, యు క్టీఫి = యుక్తులచేత, కలవాయం తే = కలాల 

కలపించుచున్నారు, 'దార్ర్యాయ = తమ తమ మతమును, స్థీరీకరించు కొనుటకోొ ఆకు 
సావీం చుకిొెనుటకిొ = త్ర భుజా: కర్రా డె ప్ం నుటకొ అకు యథా ప్రజ్ఞ ౦ = తమతమ ప్రజ్ఞూనునారముగా, వాకా 

న్యపి = అందుకు సాధకములైన వాక్యములనుకూడ, ఉదాహరంతి హి = ఊదాహారించు 

చున్నారు గదా, 
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తా, ఈళ గరస్వరూవవిషయమున తవుతవను యు కలతో వాదులు 

వాదించుచు వారివారి మతములను స్థావీంచుకొన నెంచి వారివారి వ్ల 
న 

చూప్రుచు నందుల కనుకూలించు వూర ప యోగములను కూడ సాధ 

కములుగా నుదాహరించుచున్నారు, 

అవ. వతంజలిచేళఠం జెచ్పంబడిన నూత్రార్థమును వఠించుచున్నా (డు: 

నో, కేశకర విపాెకె స్తదాశ మైరప్యసంయుత్కః, 
౧ mn a 2 ౦ ర 

ఫుంవిశేఫో ఛ వేదీనో జీవవతో ఎగ-వ్యసంగచిత ం 105 

వ్యా. ఇదానీం వకంజలినో క్షమాశ్వర్యప్రతిపాదకం శ్లేశకర విపాకై స్తదాశయె 
అజాత య —3 A 0 వానా 

రపరామృపష్రః పురువవిశేష ఈశ్వర క్యేతత్ఫూ శ్రమర్థతః పఠత-_శ్లేశేతి. శ్లేళా అవి 

ద్యాదయః, పంచకరాణి కర్త శుక కృష్ణం యోగిన స్త్రీ నిధమిత లేహామితి న్యూత్రి తాని 

సతిమాలే తద్విపాకా జా త్యాయుర్భోగా ఇత్ఫు కః కర విపొకాః. ఫలవిశేషూ 

_స్పదాశయా స్టేహాం సంస్కా_రాస్తె 8 శ్లేశాదిభిరసంస్స షః పురువవిశేష ఈశ్వరో భవతి. 

సోజపీ జీవవదసంగళ్చి ద్రూవ శ్చేత్యర్థః- 

టీ. శ్లేశకర్థవిపాైతైః - శ్లేళ = అవిద్యాదిపంచశ్లేశములతోడను, కర, = కర ణా డా 6 య డా వశీ 
ములతోడను, విపొశె $=ఆయా కర ఫలవిశేషములతోోడను, తదాశయెక=వాని సంస్కార 

ములతోడను, అనంయుత; = అంటని, పుంవిశేష? డన పురుషో త్తముండు, “థర జూ 

ఈశ్వరుడు, భవేత్ = అగును. సో౭=పి = ఆ యిశ్వరుండును, జీవవల్ = జీవునివ లె, 

ఆసంగచిత్ - అనంగ = సంబంధము లేనివాడును, చిల్ = చిద్రూపుండును (భవేత్ = 

అగును 

తా. పురుహో త్రముండె న యరాశే షతుంను అవిద్యాది వంచశేశ 
— 0 య ౧ 

ములు బేనివాండు కర్శలును కర్మ ఫలముఖైన జాత్యాయుర్చోగాదు 
లును ేనివాంయను, జీవునివలె దేనితో సంబంధము చేనివాండును 
చిత్స ఏరాపుండును అగు నని పతంజలిమహర్షి “శ్లేశకర విపాశై_స్పదాళ 

యె గగ శ ౧.5 

యై రసరామృష్థః పురుషవిశేష ఈశ్వరః అని సూ శ, మును చేసీ 

యున్నారు, మజీయు “క రాళుక్ష కృష్ణం యోగిన న్హివిధ మిత రేషాం” 
అనంగా యోగికి అశళుక్షకృష్ణ మనెడి వేపే గల కర్త ము అనగా 

అదృష్టము కల దనియు తదిసెగులకు మూంయవిఫములెన కర లుంహు 
ర 0 ఆశీ 

జో శ్వ 5S అన్య క = ననియు యోగసూ శీ, కర్త యగు వతీంజలిమహర్షి యే సెలవిచ్చి 

యున్నారు. 
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అవ ఈశ్వరుడు సంగము "లేనివాండును చిద్రూపుండును అయ్యునేని యతండు 

నీయమించు బెట్టు అను ప చ్రశ్నమునకు సమాధానము వెవ్వచున్నా6ండు;ం-ా 

నో చ శాపి పంవిశేవత్యా య సట లేలస్య నియంత్భణా, 

అవంవజా బ ంధమోాకో - వావతేతా మిహాన్య థా, 106 తా వ్ I మ 

రె థ 
వ్యా. నన్వసంగచిద్రూ ద్యూపతే కథం నియంతృత్వమిత్యత అఆవా----తథాపీతి. ఈశ్వు 

ర్య నియంళృళ్వావఘ్యవగ చే దోషమాపహా-_-ఆ గ్రవస్థావితి. 

ట్రీ కథాప్ = ఆ ప్రకారముగా నిశ్వరుం డస సంగ చ్చి షాను దెనము ఛ్రుం 

విశేషత్వాల్ = పురుపో _క్షముండగుటంబట్టి, అన్య = ఇతనికి, నియంత ఎ తౌానియూమగం 

దగుటు ఘటతే = సంభవించుచున్నది. అన్య థా=నియామకత్వము సంభవింవక పోయిన 

యడల, ఇవా = కప్రురువునియందు (జీవునియందుు, బంధమా = బంధమును 

"మోతమును; అవ్యవస్థా = వ్యవస్థలేనివై, (నియమము లేనివై) ఆవే తాం = కావలసి 
వచ్చును, 

తా, ఈశ (రుడు అనంగ చిద్రూపుడై. నను వు! సహో | గుం యగిసతిం 
వలన సర్వమును నియమించుటకు సమస్థుం డగుచున్నాం] స ఈ ag వ్ 
నకు కు నియాుకత్వళ క్ష చే దని చెపి వ్వినయెడల బంధమోాయతములు వ వ్వా 

ము కాహల నీవచ్చును అని పతంజబిముతము. 

అవ. ఆసంగుండైన ఈశ్వరుడు నియామకుం డగుటకు వేదమే వ ముర నుని 
చెవ్వచున్నా:డు:ా 

™ 

నో, ఒహాస్తై దిల్యేవమాదావసం సంగస్య ప పరాత్త నః, 
శ్రుతం త తమ్మూ క్ల క్త మష్యస్య న్న శేకకర్రా దంగ మాక్. 107 

(| a Q అాసంగ స్యేశ్వరన్య నియంకృశ్వం నివ్పషమాణకమి త్య్యాశం కా హం a . స్ట శ్రుతం. ననుశ్రు శ్రుతమవ్యయు క్షం కథమంగీ క్రి కియత ఇత్యత ఆాయుక్షమపీతి. జేవదర స్య శేశాచేర్గావాదు దుపపన్నం చేత్యర్థక 
టీ. (| బుక ఈవర మేశ్వురునివలన్సి లీష్లూ = భయము వేళ ఇప్యేనమాబొ వూ లెన శు తియం ఏదు అనుగన స్య = అనంగుం ఒడెన వ వరమాలత్తన, ను కురుల ము? కల్ ఐ= ఆ న నియామకక్వము, శ్రు శుతం = శుతియందు ఇ చెప్పంబడిన'ది, అన్మృజ 01 ఆశా దా మకర క తాద్య సనంగమాత్ = కేశ = ఆవిద్యాదిపంచశ్లేశములయొక్క_యయు, క్ల వి యము సుందరా కై నవానియొక్క_యు, ఆనంగాల్ = సంబంధము ల్యే 'పోవుటవలన, “= ఆనియా త్య ముండుటయ్యు, ఇచ్చట తఖ్ 

ప క స్ అను పదము శాశీ?ంటి వలె భయవాక్యములయందు నన్వయము గలిగియున్న ది యు క్షం = తేగినదే యగును 

తాః 
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తా. శ్రుతి. “ఏ పాస్తాద్వాతః పవతఠే” అస్తాత్ = -ఈ యిీాళ్వరుని 

వలన, భీపొ=భయమనుచేత,  వాతః=వాయును, 'సవతే = వీచుచున్నది. 

అని యో శు తికి అర్థము. ఇట్టులనే పరమాత్తనలని భయముచేత 

సూర్యుడు, అగ్నియు, నింద్రుండు, మృత్యు దెవతయుం బని చేయు 

చున్నా రని ఆశ్రుతి వరుసగా చెప్పియున్నది. దీనివలన సీశ్వరుండు 

సర్వమును నియవింంచును అని తేటవముచున్నది. శావున జీవ్రలయొక్క 

సుకృతదుమ్మృతములకు ఫలమైన సుఖదుఃఖము లిశ్యురుని నంటక 

పోన్చటం బేసి యిీశ్వరునకు నసంగతయు నియామకత్వమును రెండు 

నుండవచ్చు ననుట యుక్తమే యగుచున్న చని యోగశాస్త్రనూత్ర, 

కర్త యగు పశంజలిమహార్షి మపహము, 

అవ. జీవులు అనంగచిద్రూపులు, ఈశ్వరుండు నట్లే యసంగచి ద్రూపుం డని యుభ 

యులను సమానులనుగాం జెప్పినచో నీశ్వురునకు నియామకుం డని యాధిక్య మేమి 

యని యాశంకించి సమాభానముం6  జెప్పుచున్నాండు:.-- 

న్లో, జివానామవ్యసంగ తా స్ గ్. సొది ర్న హా భావి చ, 

వివేకా గృహతః శ్లేశకర్హాది ప్రాగుదీరితమ్. 108 

వ్యా. os జీవా అవ్యరునచిద్రైపః 3 శేశాదిరహితా నీవ. తథా చేశ్వనే కో 

విశేవ ఇత్యాశంక్య జీవానాం స్వతః సశాదిరహిత ల్వేఒ.వి బుద్ధ్యా స నహ వి వేకాగ, 

హాల్ శ్లేశాదిర స్తీ స్తితి పూర్యో క్షం స్థారయతి_జీ వానామితి. 

టీ. జీవానామపి = దీవ్వలుహాడ, ఇచట ప షష్టికి ప ప్రథమార్థము, అనంగత్వాల్ = 

అసంగు లగుటవలన, శ్లేశాదిక జా స్రశక ర్థాదులు, నహి = జ యథార్థనుగా లేవ. అథాప్ి 

చ = అట్లులయినప్సటికిని, వివేకా గ్ర పాఠః-వివేక యు అసంగ త్య జ్ఞానముయొక్క, అగ, 

పహాత$ = లేకపోవుటవలన, ప్రాక్ ష్ షత = = ముందు చెప్పబడిన, శ్రేశకర్రాది = 

చ్యాది వంచే కశములుంశను కరప ర్ధలును, ఆదిశబ్దము చేత, బాళ్య్యాయావ గాద మనను 

(సన్సి = మ 

తా, జీవులకు వాస్తవముగా శ్లేశకరాదులు లేకుండినను అట్టె 
జ్ఞానము అనగా న్. కర్హాదులు మనకు శో అనెడి జ్ఞానము చేనివా 
రగుటచేత వీరు జీను లని చప గృంబజుచున్నా రు, ఈశ్వరునకు అట్టి జ్ఞాన 
విశేనను గలదు, కనుక నియామకత్వమును నీశగ్గరత్వమును అనెడి 
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యాధిక్ళ్ణను తేగియున్నదడి అని పతంజలిమహర్షి మతము, దీనినే 
యోగమత మందురు. 

అవ. ఇవ్వడు తార్కికులమతమును జెవ్వుచున్నా డు: 

కో = న వ్ల, నిత్యజ్ఞాన ప్రయ క్నే చ్చాగుణా నీ స్య మన్యతే, 

అసంగస్య నియంతృ్భృతగ మయుక్తమితి ఆార్కి కా, 100 
ఎ వ 

వ్యా. తార్కికా స్త్వ్వసంగన్య నియామకత్వమసపహామానా జీవవిలత ౫ తాయ 

జ్ఞా నాదిగుణ త్రయం నిళ్వమంశగీకుర్వత ఇత్యావాని క్యేతి, 

టీ. తార్కి-కాః = తార్కికులు, అనంగస్య = నిస్సంగు(డైన, ఈశస్య = 

ఈశ్వరునకు నియంతృత్వం = నియానుకకష్టము, ఆయు క్షమితి = యుక్తము కౌ దని, 

నిత్యజ్ఞానవ్రయ ల్నేచ్చాగుణాక్ -నిత్య=నిత్యము లై న, జానజజానమును, ,ప యత్న = జా ల 
(పృయత్న మును, ఇచ్చా=కోరిక్షయు నచెడి, గుణాక్ =మూండు గుణములను, మన్వ లే = 

అంగీకరించుచున్నారు. 

తా. ఈశ్య్వరుంయ అసంగుయ గనుక వాతనికి నియామక త్వము 

చెప్పుట తగదు, నికర్ణిములై న ౧, జ్ఞానము, ౨, వ్రయత్నము, 3, 

ఇచ్చయు ననెడి యామూంకు గుణములు నూ త్ర మున్నట్లు కార్కి_కు 

లంగీకరించుచున్నా రు, 

అవ. ఇ్చాదిగుణము లీశ్వురునకు కలవు అని యంగీకరించినచో నింక జీవుని 

కంటె తారతమ్య మేమి గలదు? 

న్లో వుంవిశేషత్వ మప్వుస్య గుణై రేవ నచాన్య థా, 
నే బ్య సప ౧ wt 
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వ్యా. నన్విచ్చాదిగుణకస్య కథం జీవాజ్వైలతుణ్య మిత్యాశంక్య గుణానాం 

నిత్యత్వాదేవేతి వరిహరతి.__పుంవిశేషత్వమితి. గుణానాం నిత్య'త్వే పృమాణమాహ 

—సత్యేతి, 

టీ. అస్య = ఈ యిీశ్యరునకు సణై రేవ = గుణములచేత నే, పుంవిశేషత్వం= 

' పురుషులలో నధికండై యుండుట, (భవతి = కలుగుచున్నది, అన్య థాజ వేణువిధముగా, 

న చ = కలుగదు, సత్య కామః - సత్య = నిళ్య మెన, కామః=ఇచ్చశల వాం డనియు, 

సత్యనంకల్పః - సత్య ఆయ థార్థ మైన, సంకల్పక=నంకల్పము గలవా డనియు, ఇత్యాది= 
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తా, జ్ఞాన. వ్రయక్నేచ్చ లనెడు నిక్వములై న మూండగుణ క WU న్ శ రా శ ములు -ఈశ్వరునకుం గలవు, కనుకనే జీవునికంకు నీశ పరుడు విల 
తేణుండు కనుక నధికుడుగను వెప్పంబకుచున్నాండు. మణియు శ్ 
“సత్య కామః సంత్యసంక లః క్ష సత్యమెన యిచ్చయు సత్యమై నసంకల్ప 
మును గలవాం డని యూ మొదలె న శ్రుతినమూహము ఈశ్వరుని 

గుణాధిక్యమునకు వ్రమాణముగా నున్నది యని తార్కికులు చెప్పు 
చున్నారు. 

అవ. ఆ తార్కిక మతమునందును దోషము కనబడుచున్నది యని వేట్ొక 
మతమును ప్రస్తాపించుచున్నాండు:.. 

న్, నిత్యజ్ఞానాదిమ '్రే స్య సృష్టి రేవ సదా భవేల్ , 
హిరణ్యగర్భ ఈశోఒతో లింగబేహేన సంయుతః, 11 
వ్యా. తత్రాపి దోషసద్భా వాత్సమాంతరమావాని ల్యేతి. తస్య హిరణ్యగర్భస్య 

కిం రూవమిత్యత ఆవహా-.-లింగబేపూాసనేతి. మాయోపాధికః పరమాత్తా లింగశరీర 
సమష్ట్యుఖిమా నేన హిరణ్యగర్భ ఇత్యుచ్చత ఇత్ఫర్థం. 

టీ. అస్య = ఈయిీశ్వరునకు నిత్యజ్ఞానాదిమ శే సతి = నిత్యమైన జ్ఞానాది 
ఖా లావి యా ల్ల 

గుణములు గ ల్రియుండంగా, సదా = ఎల్లవ్వుడును, సృష్షిలేవ = సృష్టించుటయే,భవేల్ = 

సంభవించును. అతః = ఈహేతువుపలను లింగజేెహీన = సమవ్షిసూ త్షశరీరముతో, 
నంయుతః = కూడుకొనిన, హిరణ్యగర్భ క=సమప్రి సూ క్ష శరీ రాభిమానియైన, సూత్రాత్తాజ 
ఈశ్వరుండు (భవేత్ = అగును) ' 

తా, తార్కికులు చెప్పిన ప్రకారము అంక ర్యామియైన -ఈళ స్ 

రునకు జ్ఞాన వ్ర (య్ త్నచ్చ అనె మూంయయగుణములును నిత్యమ్ముల్తె 
'యున్నయెశల ఆయీన్ ఏరునివలన సృష్టి మొవ్వు నగుచుండవల 
యును. అట్లు "లేకపోన్రటచేన పహారణ్యగ అ (కే యొక రుడు కావలయు 
ననియు, అంతర్యామి యూశ్యగుంు కానేరం డనియు మాయయే 
యుపాధిగాణగల సమస్ట్రిపింగ థ్గరీ"రాభిమానియగు పరమాత్మ యే హిరణ్య 
గర్భుం డనంబమ ననియు ఎ రణ్యగర్భులు వాదించు చున్నారు. 

అవ, హిరణ్య గ యం డీశ్వరుం డనుటకోు (పృమాణ మే మనంగాం జెవ్వచున్నాారు:- 

కాంచని నహ ఆంగ ర్యా ఎత న్ ఉద్దీథ బ్రావాలే తన్య మాహాత్య్యమితి విస్తృతం, 
లింగస తే పంపి జీవత్వం నాస్య క రాద్య భవతః, 112 

జ్ లాల బాధ 1 



కలి శ్రీ చేదాంతపంచదశి, షష్ట ప్క కరణము 

న. హీరణ్యగర్భ స్యేశ్వరల్వే కిం ప్రమాణమిత్యత ఆవా----ఉద్దీఛేతి. నను; 

నిఎగ శరా ae జీవస్స్యాది త్యాశం క్యావిద్యా కామక ర్థాభవా
నప్న జీవ ఇ త్యావాంాల- 

రింగనలే (పీకి 

జ కస్య = ఆహిరణ్యగర్భునియొక్క-: మాహాత తరం = = ఘునత్క టూ ఉద్దీశబ్రావ్వా a 

pe డ్య 

ఇాందో న్యోపనిషత్తునందలి యుద్దీశబ్రావాణమున, విస్తృతం = వివరించి చెవ్వముడేన 

ఇట్లు (శెవుదురు; అన్య =  సవనికి, లింగస క్రేజి = లింగ = నూశ్ల్య శరీరము 

మొక స క్వ్వే౭కి = ఉనికి గల్లియున్నను, కరాద్యభావతః = = కరి శేశాదులరొక్కొ.. 

జభొవడ! = లేక్షపోవుటవలన్క జీవత్వం = జీవభొవము న = లేదు. 

ఈఈ ఇభాందోగో బ్టపనిపత్తునందలి యుద్దీథ బ్రా చావాణమునందు నీ 

విషయము చెప్పంబడినది, కావున ఆయుద్దీథ వాస "మోవిషయమునః 

జామా ఇమైయున్న ది, సమష్టి సూత్తుళ రీరనంబంఛా ఫిమానము కళ్లి 

యుండినను, అవిద్యా కామకర లు శకపోనుటచేత నాహిరణ్యగ రు 

నకు జీవతర్షిము ఘు!30: సనేరదు. ఇది హైరణ్యగర స వాదులమతేము, 

అవ ఇప్పుడు విరాట్టు ఈశ్వరుం డగుననెడి వారివాదమును అందుకు (వృమౌాకా 

మును రెండు శ్లోకములతో 6 చెల్పుచున్నా (డు: 

సీ సూలచేవహ్య వినా లింగ చేహో న కావి దృశ్వ తే, 
ఖై క. 

రాజో "చేపా -ఈనోఒత స్పర్వతో వమున్తకాదిమూన్ 113 

క్లో, సహ్రశీన్షత్యేనం చ విశ్వతశ్చకురిత్యవి, 
త్ర మిక్యావాం రనిశం విశ్వరూపస్య చింత కా;ః, 114 

స్ట" కేవలం లింగళరన్య స సూలచేవాం విహాయానువలభ్యమానత్వాల్ స్థూల 

కకీరయమ మీ ఏరా డేవేశ్వర ఇశ్యాహ —నూలదేవాం వినేతి. 
థి 

కక్పద్చావే ప్ర ప మాణమావా_నహ న కీశేతి, శు తం వాక్యమితి EEX విశ్వ హాన్కఇన్లై 
హచన్య ౨కేకాః విరాడుపాసకా?. 

టీ. లింగచేవా? = నూత చేహము, స్థూలడేవా హాం వినా = సూలశరీరము"లేళ, 
కాషకి = ఎక్కడను, న దృశ్వ'తే = చూడంబడుట లేదు. అత == హై పాతుజ్చు' జీత, 
సర్వక? = అంకటన్కు నమ స్తకాదిమాక్ - మ నరు ఆదిమాకొ=౫నే శ్ర శపొాదా 
దేవయవములుగ ల, వె రాజ? = విరాట్పురుమునిసంబం ధ మె దేవా? ఆ చేసాము, 
సమవ్షీస్లూ లశరీరాఖిమానిర్లైన విరాట్సురుషుం డనుట. ఈశ? = కఈక్వదడు, (భవతి = 
ఆగుచునా వస డు, విశ్వరూపస్య = విరాట్బురుషునియొక్క్ల చింతకా? జ ఉపానన్ల 



కరణను ౨58 

చేయువారు, అనిశం = ఎల ల్ల ప్పుడును, నహ స శ్రీేతి = వేయి శిరస్సులు గలవా 

డనియు, విశ్వతః = అంతటను, చకురిత్యపి పీచ్ = నేత్రము లం కలవాం డనియు, ఏవం=. 

ఈ "మొదలైన సంగతి, శ్కుళం డా పురుషనూ క్షములో చెప్పంబడినది. ఇతి = అని, 

ఆపహుు! = చెప్పుచున్నారు. 

కా, స్థూలదేహము లేక సూక్షశరీర ముంకుట ఎన్న ంటికిని 
సంభవింపదు, కానన ఫిరరపాదాద్యవయవనులు గల విరాట్సురుసు గుంజే 

యాశ గరు డనియు ఇందుకు పురుషసూ_క్రము ప్ర మాణ మనియు 

విరాడుపాసకులు వాదించుచున్నాను, 

అవ. ఈ విరాట్పురువోపాసనయందును తవ్వు గనిపించుచున్న దనెడి వారి 

వోదమును దెల్పుచున్నాండు:--- 

న్లో, సర్వతః పాణిపావల్నే కి కూ రపి చేశతా, 

తత శ్చతుర్తుఖో దేన వవేశో నేతరః వుమాకా. 115 
వ్యా అత్రావ్ దోపదృషప్ఫ్యూ "జవాంశరమ్త పన ఇత్యాహఎఎసర్వత ఇతి. 

టీ. సర్వతః = అంతట, పాణిపాదల్వేనతీ = చేతులును పౌదములును గలవాం 
డగుచుండంగా (క్రిమ్యూ దేరపిచ = పురుగులు మొదలగువానికి 'సయితము, ఈశతా = 

ఈశర్టరత్వము (సిద్ధింపవలసియుం డెను.) తఠ$=ఆహేశువువేత, చతుర్తుఖః = నాలుగు 

ముఖములు గలిగిన చేవవవ = బవాదేవుండే, విశ్లరి ౬ ఈశ్వరుండు, ఇత ర$=అన్యుం 

జైన). సుమాక్ = పురువుండు, న = కాండు, ఈశరుండు "కొం డనుటం 

తా, కాలుచేతులు సామాన్యముగా క్రి విశీటకాదులకుం 

గూడ గలను. అంకమా త్రము చేశ (కాలు చేతులు గలిగినమా త్రము 

చేత్సు విశాట్పునుషున శీశ్వరత్వము చెప్పుట యుక్తము కాదు మతేమి 
యనవలయు ననంగా చతుర్హుఖుం ' డైన బ్రహయే. యాశ్య్వరుం డను 

ఉచితము గాం గన్నట్టు నున్నని. 

న్లో పు, కౌార్లం ప్ర ముపానీనా ఏవ మాహా; వజావతి, 

"| 

Jo 

ప్రజా అన్ఫజ తేత్యాది శ్రు శు తిం చోదాహరంక శ్యమిా, 1106 

వ్యా. నీవం శైరుచ్యుత ఇత్యత ఆహా.-పుశ్రార్థమితి. “వ,జావలిక ,పజూ 
Ww Ww 

అసృజ” తే ళ్యాదిచాక్యం తత్ర ప్రమాణమి త్యాహురి త్యానా ప్రజావతీరితి. 

టీ, పుతారం = పుత నంతానముకొజకు తం = ఆచతురు ఖబ సాను ఉపాసీ 
Ug ల పార ఆజ 

= ఉఊపానన వేనెడివారుు వీవం = ఈ చెవ్నంబోయెడి విధముగా, అసు; = 
చేదాంత=2 8 



తెర 4 ' శ్రీ చేదాంతేపంచదకి, షష్ట ప్రకరణము 

వెవుచున్నారు. అమో = ఈచతుర్తుఖ బవ పాస కులు, ప్రజాపతిః = బ్రవాదేవుండు, 

ప్రజాః = (ప్రజలను, అస్ఫజత = = సృష్టించే. ఇత్యాది శ్రు, ను తిం చ= ఈ మొదలగు 

"వేదవాక్యమ: లను, ఉదావారంతి = ఉఊచదాహరణముగా వెప వ్రచున్నారుం 

46 ళో 6 3) తా, శు “ప్రజాపతిః ప్రజా అస్ఫజత బ్ర హూదేనుండు వ్రజ 
లను సృష్టించెను భనుక బ్రహ హాదేవునే ఈశ్షరుం డనవలయును అని 
చతుర్తుఖ ట్రహ్మోపాసనమును సంతానాద్య వేతలతోం జేనెడి జనులు 
వాదించుచున్నా'రు. 

అవ. ఇవ్వడు భాగవత మతస్వరూవమును చెప్పుచున్నాడు? 

నో విహ్ణోర్నా భే స్పముద్భూతో వేఛాః కమలజ స్తతః, 
ఆద్య : అడ 9 విష్ణురవేశ బ్రత్యావు ర్ల శే భాగవతా జనాః, 117 

వ్యా. భాగ వతమత మాహ-_విప్లోరితి, 

టీ, కమలజః = కమలమునందు పుట్టిన, వేథాః = (బవ్వాదేవుండు; నిప్లోకి = 

శ్రీమువోవిష్థువుయొక్క, నాభేః = చాభికమలమువలన, సముద్భూతః = పుట్టియుండెను, 
కత = అందుచేత, వివ్లు రేవ = శ్రీ మహావిష్ణువే, ఈశ ఇతి = ఈశ్వరుం డగు నని, 

లోతే = లోకమునందు; భాగవతా? జా భగవద్భ క్తలై న (ఛాగవతులగు, జనా[ ౫ 

జనులం, ఆహుకి = చెప్పు చున్నారు. 

తా, చతుర్షుఖ బ్రహ్మ విష్ణుదేవునియొక్క నాఖికమలమునందు 
జనించిన బాండు కనుక విష్ణుమనూి రిని దేవు డనుట యు క్షియు కము 

కాని బ్రహ్మ పాబేనృండే ఈశ్వరుం డనుట సరి కా దని భాగవతజనులు 
పల్కు_దురు, 

ఆవ, శ వమతస్వరూపమును వెపు చున్నాడు: 

నో నివస సఫ్టపొదావ న్వేష్టుం కార్యక క్ష _స్పతశ్నివు 

ఈగో న విష్ణు రిత్యాహు వ్ నైవా ఆగమమానినః, 118 
వ్యా. ఇ వానాందుకమావా-శివచే స్యతిం 

టీ. ఇార్జీ = విమ్ణుచేవుండు శివస్య = శివునియొక్క, పాదౌ = పాదములను, 
౧ 

అన్వేషుం = వెదకుటకొ ఆకు అశ క కృశ=అసమర్థుం డయ్యెను. తతః = ఆకారణమువలన, 

శివః = శివుడు ఈశః = ఈశ్వరుడు అనవలయును. విష్ణుః =, క్రీమహోవిమ్లువు; నేతి 
9 

ఈశ్వరుడు కాం డని ఆగమమానినః = శ వాగమమునందు అభిమానము గలిగిన, 
శవా! = శివ కులం, ఆహు? ఇ ఛెప్పుచున్నారు. 



చి త్ దివ వ్ర కరణము లిరిక్ 

తా, శివమలస్థులు ఆగమమునందలి యభిమానముచేత మా 
శివునిపాదములను వెదకి లెలినికొనుటకు చేతంగాని విష్ణుదేవుని ఈశ్వరుయ 
డనుట చెల్లదు, శై వాగమము ప్రకారము పరమశివుని ఈశ్టరుం డన 
దగియున్నది. 

అవ, గణవతిమతస్థులవాదమును 'దెలుపుచున్నాండు:--- 

న్లో వురత్ర, త యం సాదయితుం విశే ఇుర్నశం సోఒవ్యపూజయత్ , 

వినామకం ప్రావారీశం గాణపత్యమ తే రతాః, 119 
వ్యా. గాణపక్యమక మావా. పుర త యమితి. 

టీ, సోజఒపీ = ఆశినవ్రుందును, పురత్రయం = తి త్రిపురములను, (త్రి, పురాసుఠుల 

ననుట సాభయితుం = సాధింవనెంచి, “సశ ఘ్నుశం = = విధ్ను ములను దొలంగించునట్టి 

గఇపలిని, ఆభ్రూజయదితి = పూజించియుండె నని, గావావత్యమ లే=గాణపత్య మెడి 

మతమునందు, రతాః = తాత్పర్యముగల జనులు, వినాయకం = గణపతిని ఈశం = 

ఈక వీరునిగా, ప్రా సాహు = చెప్పుచున్నారు. 

తా. స్త త్రీవురాసురులను సంహరింనల బోవునవుశు ముందుగా 

ఏవ్రుండు గణవక్ని పూజించినట్లు పురాణములలో నుండుటచేత గణవతిని 

-ఈశ్వ్వరుం డనవలయుంగానిి ?వ్రని -ఈశ్వరుం డనరాదు అని గాణవత్య 

మతస్థులు శాదించెదరు. 

అవ, ఇళ్లే తవు తను మతాభిమానముచేక బహుజనుల బహువిధవాదములు 

చేయంచు నెసేకమతముల చేర్చజచి రని వెస్వుచున్నాండు:--- 

న్లో జ వవమన్యె స్వస్వపవమాభిమా నేనాన్య థాన్వ ధా, 

మం్రార్థవాదకల్పాది నాశ్రిత్య ప్ర తిసేదిరే, 120 

వ్యా. ఉక్త నాస్టయమన్య త్రాష్య తిదిశ తి. ఏవమి తి. అన్యే ఇెరవమై రాలాద్యు 

పాస-కాః. అన్యధభాన్య'థా వర్షే కారణమావాస్ట స్వే తి. తఠ,తత, ప్రమాణాని 

నంతీతి దర్శయశి_మం శ్రే తి. 

టీ, వీవం = ఈవిధముగా, అన్యే = నుణీకొందటు, (ఇారవాద్యు పాసకు లనుటఎ . 

న్భనష్షవకూభిమాశేన = తమ తీను మతాభిమానముచేత, అన్యభాన్యధా = అనేక విధ 

మంలంగా, మంతశ్రార్థవాదకల్నాదీక్ - మంత శ్ర = మం వ ములయంద ౫ ల అరవాద = కథ 

లను, కల్పాదీక = స్థలపురాణాదులను, అ స్ట శ్రిశ్య = అవసరించి, ప్రతి పరే = ఈశ్వ 

రునిణా నుపాసీంఛచిరి, 



పీర్ 6 శ్రీ వేదాంతపంచదకళి, షష ప కరణము 
షష్ట ©, 

తా, మజికొందటు తమ తమ మతాఖభినూనము చేత వేదమంత్ర 

ములయందలి కథలను ఆయా స్థలవు రాణములనుబట్టి వేటు వేలు చ 

కల నుపొస సనచేయుచున్నారు, 

అవ. ఇట్లు లెక్కలేని మతము లున్న వని తెల్పచున్నాండు:లా 

న్లో. అంతర్యామిణమారభ్య నై సావరాం తేశ వాదినః, 

సంత్యశ్వ్టార్భ వంశా డే! కులచదె దై వత్షదర్శనాత్ , 121 

వ్యా. వీవం కతి మశానీత్యాశంక్య, అసంఖ్యానీ త్యావా---అంతర్యామిణ 

మితి. స్థావరేశవాదో న క్వాపీ దృషచర ఇత్యాశంక్యాహా---అళ పత లేరాతిం 

8 అళ్వస్థార్భ-వంశా దే! - అశ్వత్థ = రావిచెట్లును అర్క = జిల్లేడుణెట్లును, 
వంళ = వెదళ్టును” ఆబేః = మొదలై నవానియొక్క, కలదై చై వత్వదర్శనాల్ = కల 

చేవకలశుగా నుషాొసీంచుట (కనబడు చుండుట్ర) వలన, అంతర్యామిణం = అంత ర్యా 

మిని, ఆరభ్య = మొదలుకొని, స్థావరాం'తేశవాదినః - స్థావర = స్థావరముశైన ఇెట్లు 
చేములవఆకు, ఈశ = ఈశ్వరభావమును వాదినః! = చాదించెడువారును, సంతి = 

కలరు. . 

ఈ అంతర్యామి "మొదలుకొని చివరకు రావిచెట్టు, తులసీ 

చెట్లు, జిల్టేనుచెట్లు, పుట్టలు, గుట్టలు, దేవం డనియు కుల దేవత లనియు 

ఫూజించెడిమకము లెన్ని రా "గణనోతీతములుగ నున్నవి. కావున 

స్థావరములే ఈశ్వరుం డని యేల యనశాదు, అని బహుజనులు చెప్పు 
చున్నారు. 

“ప్రవ పంచమున చెంద అున్నారో యందతి కన్ని మతము లున్న ట్లు తెలియ 

బదుచుస్న ట్. ఇందులో గ్రావ్యాములైన మతము లేవి అగావ్యాములైన మతము లేవి 
యని వ ప్రశ్న రాయగా చెప్పుచున్నాడు: 

న్ త _త్త గనిశ్చయకా మేన న్యాయాగమవి విచాపిణాం, 

వెన పృతివ _త్రినస్స్యా త త్వాహ్య త స్సు టముచ్య తే, 12 

వ్యా స్వేదం మక భేచే కస్యోపాచేయక్వం కన్య వా హేయత్వ మిత్యాశా 

తాయామావా......త త్వనిశ్చయేతి.. త క శ్ర్వనిశ్చయనా మేన క శ్వనిళ్చయేచ్యయా 

న్యాయాగమయోర్విచారణశీలానాం పురుహెౌణాం ప్రతివ ర్తి త్తిరేశైవ స్యాత్. సా కీదృశీ 

త్యతఆవా.....సావ్యల్రే, తి, 



యా లీ, దిష్రవ,క రణము లర? 

ఓకీ. త క్త నిశ్చయ కా మేన=పరతత్వనిశ్చయమును కోరినయెడల, న్యాయాగమ 
విచారిణాం = న్యాయవిచారమును వేదాంతవిచారమును గలవారికి, ప్రతిపత్తి వత్తి=త త్త: 

నిశ్చయము, వీశెవ = ఒక్కటే యుండును, సాపి = ఆ తత్వనిశ్చయబుద్ధియు, ఆత్రజ 

చిత, దీపికయందు, స్ఫుటంజసం చేహాములు 'పొయునట్లు, ఉఊచ్య కే=చెప్ప(బడును. 

. ఆ చక్కగా వేదాంతేశా, స్త్ర మును మావమాంసానా్య్యయము 

అను పరిశీలించి నిశ్చయించినవారి క్రిన్ని మతములే లేవు. వారిముతము 
వరత త్త _త ప్ర మొక్క_టితప్ప తక్కి-నవన్ని యు వారి వారి యధికారము నను 

నరించి చోధసౌక ర్యార్థము గాం చెలుపంబడిన వని యీాచిత్ర దీప మునందు 

స్పక్ట్మీక రింపబశును, 

అవ, అటి నిళశ్చాయమును చెలువ(బూని దాని కనుకాలమెన యొక శు తిని 
లో 

చెవ్వ-చు న్నాాండు;:-- 

న్లో. మాయాం తు వ్రశృతిం విద్యా న్థాయినం తు మహహాళశ్యోరం, 

అసావయవభూతై స్తు వ్యాప్తం సర్వ మిదం జగత్ , 128 

వ్యా. తమేవ ప్రతివ త్తిం దర్శయితుం తదనుకూలాం శ్రుతిం పఠతి..మారాం 

తెలి. మాయా మేవ ప్రకృతిం జగదుపాదాన కారణం విద్యాత్ జానీయాలత్ . మాయినం 

తుమాయో పాధికమంతర్యామిణ మేవ మహేశ సరం మాయాధిస్థా తారం నిమి త్తకారణం 

జాసీయాత్ . అస్య మాయినో మహేళ్య్వరస్యావయవభూ తె రంళశరూమైశ్చరాచరాక శై 

రీవైః కృత్స్నమిదం జగద్య్యా క్త మిత్యస్యాళ్ళు) తేరర్థః. 

టీ. మాయాం తు=మాయను, పప్రకృతం= పృకృతినిగా, విద్యాల్ = తెలిసీకొ 

వలయును. మాయినం తు = మాయోసపాధికుండైన యీశ్వరుని, మహే వీ రంలమాయ. 

ధిష్టాతమైన పర మేశ్వమనిగా (విద్యాత్ = తెలిసికొనవలెను). అస్య = ఈ పరమేశ్వరుని 

యొక్క... అవయవభూ తై స్తుజఅవయవన్వ రూపు లై న (చరాచరాత కములై న) సర్వ జీవుల 

"చేత, ఇదం=క, సర్వం=నమ స్తమైన, జగత్ =జగత్తు, వ్యా ప్పంజవ్యాపీంపబడియున్నదో 

ఇకా. మాయ యాజగత్తునకు నుపాదాన కారణ మగుచు పృకృతి 

యనయడంచున్నడి అట్టి మాయకు నాధారటలైన "యంతర్యామిని 

రాన పరునిగా నీయంతేర ర్ట వింయొక్క- అంశనస్వరూవులై తన జంగమ 

స్థాదరాతే కమైన (మనుస నెలే పశుపహీవృయో దిస్తయావమైై - సర్వ, కు పం 

చేయము వానిచే వ్యావింపంబడిన దని వేదము చెప్పుచున్నది, 



958 శ్రీ చేదాంతపంచేదశీ, పష పృకరణము 

అవ. ఈశ్రుతి చెప్పినచొప్పున న్యాయనిర్భయము వేయుట తగియున్న్న దని 

చెప్పుచున్నాడు: 5 

న్లో బ్దితి శ్రుత్యనుసా గణ న్యాయో్యూ నిర్ణయ ఈశ రె, 

తథా సత్యావిరోధస్స్యాత్ స్థావరాం తేశ వాదినామ్, 124 

వ్యా. వీతచ్చు )త్యనుసాశేణేశ్వరవిమయే నిర్భయో యుక్త ఇత్యావా---ఇతీతి, 

కువో యు క్త ఇత్యాశంక్య సర్వశత్రావిరుద్ధత్వాదిత్యావా= త భీతి. సర్వస్యాపీళ ఏరత్వ్యా 

ఖ్యుహమాన్న శేనాపి విరోధ ఇతి భావః, 

టీ. ఇతి=ఈ పెన చెప్పంబడినప్ర కారముగల, గ్రుత్యనుసా లేణజక్రులి ననునదిం 3 

ఈశ్వ లే = ఈశ్వరవిషయకమెన, నిర్ణ యః = నిర్ధారణము, న్యాయ్యక = న్యాయ 

యు క్తమెయున్నది. తథా సతి=ఆ ట్రగుచుండంగా, స్థావరాం లేశ వాదినాం-స్థావరాంనజ 

వృతముల వర్యంతమునుండు సర్వభూతములను, ఈశ = యిీాశ్వరుం డని, వాదినా౦ ౬ 

వాదముచేయువారికి, అవిరోధః = విరోధము లేక షోవుట (సర్వసమృతమె యుండుట; 

స్యాల్ గును, 

తా “మాయాం తు వ్ర కృతిం విద్యాత్ ” అని వ నశుప్పంబడి 

యున్న ఈతి ప్రకారము. స్థావరపర్యంతేములగు సర్షభూతనులును 
-ఈశ్వరస్వరూవ మని చెప్పుట సరజనసమ్తత మై యున్న ది, 

ఆవ. ఇపుడు మాయాస్వరూవమును నిరూవణము చేయుచున్నాడు: 
శ్లో మాయా చేయం తమోరూపా తావనీయే తదీరణ్తాల్ 

అ వ ఎ gp అనుభూతిం తత్ర మానం పృతిజజ్జి శ్రుతి స్ప (యము. 125 
వ్యా, నను జగత్ప్రకృతిభూ కాయాః కిం రూవ మిత్యత ఆవా.మాయా వేయి 

మితి. కక ఇక్య కఆవా_... శావనీయ ఇతి. మాయా చ తమోరూస్పతి తావనీయోచనిషు,ది 
త మోరూపక్వస్యాభిధానాదిత్యర్థః, మాయాయా_స్తమోరూవత్వే కిం ప్రమాణమి"త్య్యా 
కాంతయాం అనుభూతిరితి, శు తిరేవాశానుభవః ,పమాణ మితి ,ప,డానీత అణాం జం న చు రగుభిపకి వ్ర యు బత 

ట్, కావసీయే=తావనీ యోవనిషత్తునందు, తదీరణాత్ = ఆ మాయాస్వ రూపము 
చెపస్పజడుటవలన్క ఇయం చ = ఈమాయ, తమోరూ-పాజ 
చ శ్ జత మోగుకాస్వ రూపము గలుగుటయందు, అనుభూతిం = అనుభవమును సూనం 2౫ (స్మమాణముగ్కా శ్రుతిఎశ్ర్ర త్రీ స్వయంజతాను, (వ్రతిజజ్రే= తెల్పినది. ; శక 

క్ి తావి ర్త మాయా చ తమోరూ పా” మాయ తమోాగపు ల జ 
అల “అరు అల 

స్వ మున దనియు _త్తరకావని పూర్వ తావని యను నుపనిషతుల 
ర 

తమోగుణస్వరూవ-మైనది, 



చీ త్ర వీవ పృకరణము ర్త59 

యందు చెప్పబడిన శు తి లో కానుభవమును వమాణముగాం చేసీ 

చెప్పియున్న ది, 

అవ. ఆ లోకానుభవమునే వివరించుచున్నా డు: యా 

న్డ్, జడం మోహోత్మ కం తచ్చే త్యనుభావయతి శు శు త్వ 

అబాలనగోవం స్పష్టశ్వా దానంత్యం తస్య సోబనీడ్. 196 

వ్యా. తత మాయాయా_న్తమోరూపల్వే కో. సాననుభవ ఇత్యా కాంకూయాం 

తదేతజ్ఞడం మోహాత్మక మితి శ్కతిలేవాత్రానుభవం స్పష్టయతీత్యావా...._జడమితి, 

అసనంతమితి శుుత్యా సర్వానుభవం సిద్ధత్వముచ్యత ఇత్యాహ.----అబాలేతి, జడం 

“మోహం చ ప్రకృతేః కార్యమి త్యా 'బాలగో పాలాదీ నాం సర్వే హెమనుభవఇత్యర్థః. 

టీ. తత్ =ఆ తమోగుణస్టరూవమగుమాయ, జడం = జడ మనియు, మోహ 

తృకం=అజ్ఞాన స్వరూవమైన దనియు, ఇతి = ఇట్టుగా, శ్రుతిః=వేదవాక్యము, అనుఫావ 

యతి = లోకానుభవము తెలుపుచున్నది. ఆచాలగోవం = పిల్లవాడు మొదలుకొని 

వెల్టినగొల్ల వాండువజుకు, స్పష్ట త్వాల్ = అందతికిం 'దెలిసిన దగుటవలన, తస్య = ఆ 

కమానలక్వమన మైన మాయకు, ఆనంత్యం = అనంశశ్వమును, =ఆ వేదవాక్యము, 

అబ్బ ఫీశ్ =చె"పి 

తా, య జడస్వరూప మై మున దనియు, నందణను మోహింవ6 

"వేయునదియు, అనంతస స్వభావము గల దనియు శ్ “త దెతజ్ఞడం మా 

హాత్మ కం అనంతం” ఈ మొదలె అన చేనవాక్యములు మూయాస్వరూపము 

ఆబోలగోవవిదిత మని అనుభవగోచర మగుటను తెల్బుచున్న ని, 

న్, అచిదాత తృఘటాదినాం యత్స ప్షరూపం జడం హీ తత్, 

యత్ర, "పంకీభ వేద్చుద్ధి స్ప మోహ ఇతి లౌకికాః, 127 

వ్యా. ద. జదళబ్దస్యార్థమాహ్ --అచిదాత్తేత. మోహళథ్దార్థ మాహ---యశ్రే, తిం 

టీ. అచిదాత కభుటాదీనాం-అచిదాత, = చేతనవదార్థములుగాని, నుటాదీసాంజ 

ఘుటప వటాదివస్తువులయొక్క... యత్ స్వరూపం ము వీస్వయాపము గలదో తల్ = ఆది 

జడం హి=జడశ ద్థార్థముగదా, యత్ర = ఏవిషయనుందు, బుద్ధికి = బుద్ధి, కుంరీభవేల్ = 

"తెలిసికొనంజాలక భ్రాంతిని 'జెందునో, సః=అది, మోహ ఇలి=మోసా మని, లౌకికాంణు 

సామాన్యముగా లోక జ్ఞానము గలవారు (ఆహుక=చెప్పుచున్నారు. 

తా, కుండ, "గోడ మొదలైనవి అచేతనము లనెడి బుద్ది యేది 
య 

కలదో యది జడస స్వహాపముయోక్క యనుభవ మగును. “వడి నా 



.860 శీ వేదాంతవంచదకి, షష్ట ప్రకరణము 

బుద్ధికి నందకుండ నున్న ది యనునట్టి యనుభవము మోహస్వరూవము 
యొక్క. యనుభవ మగును. బ్రది యెల్ల రకును జెలినీనవిషయ మే. 

అవ. వెన వెవ్పంబడినవిధమున సర్వానుభవసిద్ధమైన యానంత్యము సిద్ధిం చిన 
దని చెప్పు చున్నాడు! . 

న్లో ం ఇత్థం లె కికదృ పైత తర ప్రరహ్యనుభూయకే, 
యు_క్షివృష్ట్యా త్వనిర్వాచ్యం నాసదాసీదితి శ్రూతే, 128 
వ్యా. ఊక్షప్రకాశేణ సర్వానుభవసిద్ధక్వల క్ష ణమానంత్యం సిద్ధమి త్యా నా... 

ఇళ్లమిబి, వితక్ఞాడ్య మోవాలత ఆత మోరూవత్వం నచేవం మాయాయాసృర్వానుభవ 
సిద్ద క్వేళుటాదివత్ క్ఞానేనానివ _ర్యత్వం స్యాదిత్యాళంక్యాహా._యు క్రితి. తుశోబ్దకి 
శం క "వ్యావృ క్యర్థకి, _అనిర్వాచ్యం సక్ర్వేనాసశే షన వా నిర్వ కు మశక్యం, తత కిం 
ప్రమాణమిత్యత అహ. నాసది తి. 

టీ. ఏకత్ = ఈజాడ్య మోవాలక్ష ణ మైన త మోరూవత్వము, ఇక్టం = ఈమపెన 
చెప్పంబడినవి భమున, లౌకికదృష్ట్యూ = లోకజ్ఞానము చేత, సరే ర్ట రపి = ఎల్లజనులచేతను, 
అనుభూయ తే = అనుభవింపబెడుచున్న వి, నాసదాప్సీదితి శ్రుతే = సృద్రూవమును అస 
(ద్రూవమును కా దని చెప్పెడి శు తినిబట్టియు, యు _క్రీదృ ప్ర్యాజఐయు క్రిచేత నాలోచించి 

_ చూచుట చేతను, అనిర్వాచ్యం = అనిర్వాచ్య మైనది. అనంగా స్నద్రూవ మని కాని అన 
'ద్రూప మని కాని వాక్కు_చే చెప్పుట కలవి కా దనుట (స్యాత్ =అగును. . 

ళా, సృకృతిసంబంధ మైన జడస్వరూపమైనట్ర్రియు వరాహ 
స్వరూపమైన తమోరూవత్వము చక్కని లోకజ్ఞానముకలిగి పరిశీలించుట 
చేత చనెల్లరకు ననుభవనోచర మగును. ఇది సృద్రూపమును అస్నడూ 
వ నెడి నా వ్ య రీ కా) న పమును కా దనే శ్ నాస దాసిన్నో స దానిత్ ఈశుత్యర్థ 
మునుబట్రియు, యు_క్టిచేక చూచినను - అనిర్వాచ్య మగుచున్నది. 
అనంగా వాక్కు_చె నిట్టి దని వచింప శక ప్టము గాని దనుట, 

అవ, ఈశ త్యర్థమును హేతువుల'చేత స్పష్రపవజచుచున్నాండు: 
న్లో నాన దానద్విభాతళ్వా న్నో సదానీచ్చ బాధనాశ్, 

విద్యాదృషస్ట్యా శ్రుతం తుచ్చం తస్య నిత్యనివృ _తితః 129 
వ్యా. అస్యాశ్ళు తేరభ్గి ప్రాయమావా_.. నాసదాసీదిశి, బాధనాన్నే వాచాణా స్తీ 

కించనేతి కు, త్యా నిషేధాదిత్యర్థః. సదన దూ్యూపత్వం తు, “విరుద్ధత్వాదయు క్ష మితి (కుతో వ్ర పేతం. ఏవం, యు _క్షీదృహ్ట్ర్యైడనిర్వ చనీయత్వం ప్రదర్శ్య కత్ష్న్నచ్ల మిదం 



చిత్రదీషవ్రకరణము .. 861 
జూ వ్ 9 స్టా రూవదవుసే స్యెతి శు, తిర్విద్వదనుభ వేన తస్నాన వ్రన్సచ్చత్వం దర్శయతీ త్యాహ-_-విజ్యేలి. 

తుచ్చ త్వా హతహహ.కక స్వే తి. 
టీ, విభాళత్వాల = (ఆమాయి) ర్రహాశించుకుండుటవంన, అనల్ = అస 

'దూవమొనది, నా వీక్ = కాదు, చాధనాత్ = శ్రుతి చేధించుటవలన్క సచ్చ = 
స్నద్ఫూవంబును, నో ఆసీత్ = కాదు. తస్య = అఆతమస సరూ మగు మాయ, నిత్య 
నివృత్తి చెత నిత్య = = ఎల ల్ల వ్వుడును, నివృతి లిశః = నివ _రించుటవలనను, విద్యాదృష్ట్యూజు 

జ్ఞానద్భష్టి చేత, తుచ్చం=తు చ్చ మైనది, కౌల్య కృయమందు లేని దని, , శు, తం = శ్రుతి 
'వేతం జెచ్చంబడినది. 

తా, ఈమాయ శశవిపాణము (కుంచే కొమ్ము వంధ్యా 
న్నుత్తు తు ంకు (గొ (జాలకొడుకు) మొదలై న వానివలె శేసి దందూనూా ? 

ప్రశోశెంచుటచేక శనిః (అసమ్రూవము) అనుటకు వీలులేదు. శ్. 
“నేహా నానా స్థ సీ కించన” అనంగా బ్రహ ఈజత్మ యందు, కించన = ద 

యును, నాస్తి సీ. లేదు. అనెడి ఈశ, తిచేత నిపె.ధింవంబడుటవలన 

ఉనికి గలది "సమ్రావముు అనుటకు వలు లేదు, ఈ రెంశుపక్న్ములు 
గాక మూండవదడి గన ఉన్నది "లేదు (సదసద్రూవము) అనెడి పక్షము 

ఫరన్పరవి: కుద్ధధర్మమం. గలది గనుక శ్రుతయ యాపతుమును (శు, 
“అయం కం” అను శతిచేత నువేహీంచినడి “తుచ్చమిదం రూపస్య” 

ఆ ప్రకృతెజ్ఞానముకేత్ 1 నివ ర్లించున. దగుటవలనను విద్వదనుభవమును 
బ్లు తుచ్చము (శాలత్రయమందు లెనిషి అని శతిచేత చెప్పం 

బడీనది. 

అవ. ఈచెప్పంబడినసంగతిని పూ _ర్జిచేయుచున్నా (డు: 

గో. తుచ్యాఒ నిర్వచసియా చ వా స్పవీ చే మ త్యసా త్రి తి థా, 

జయా మాయా శ్ర ఏరో పద శౌ "శాశయా కలక: క 130 

వ్యా. డవ దపాదిరముర్థిమునరంహారలి._శుశ్ళేతి. శ్రాకబో ధన తుచ్చా కాల 

శరృయే౭.వ్యనతీ యౌ క్లికబోభేనా౭నిర్వ చనీయా కాకిహోఢన వాస్తవీ చేత్యేవం 

శవా మాయా జ్రేయేశ్యర్థః. 

టీ. అసౌ మాయా = ఈమాయ, | క్రాతయా కికలౌకిశై 8-కాత= శు తిసంబంధ 
మెనట్రియు, యా క్షిళ = యు _క్టిసంబంధ మైనట్టియు, లౌకికః = లోకనంబంధయమె 

నట్రియు త్రిఖః = మూండైను బోధైః = బోధలచేత (దృష్టులచేశు తుచ్చా = కాల 



862 శ్రీ “వేదాంతవ 'ంచదళి, షష్ట వ ప్రకరణము 

".కృయమందు 'లేనిదియు అనిర్వచనీయా చ = వాక్కుచే ఇెప్పనలవికానిదియు, వాస్త 
ఫ్ = సత్య మైనదియు ఇతి = అని, త్రీధా = మూండువిధములు గలదిగా, చేయా = 

'తెలిసికొనందగినది (అగును, ఇచట యధా క్రమముగా నన్వయచాతుర్యమును. గ్రంథ 

కర్థ చూపించియున్నాండు. , 

తా. ఈమాయ (క్రమముగా) (శ్రాతసంబంధమగు దృష్టి చేత 

'కాల్మత్రయమందు "లెని దనియు, యు_క్రిసంబంధమగు దృష్టి చేత వాక్కుుచే 

చెప్పనలవి కాని దనియు, లోకసంబంధమైన దృష్టిచేత వాస్తవమైన 

దనియు (తుచ్చ, అనిర్వచనీయ, వా వా స్టవి అని మూండు విధములు గల 
దిగు శతెలిసీకొనవలనినది, 

అవ, ఈమాయయొుక్చ... కృత్యమును చెప్పచున్నాడు: 

Ey అస్య సత్త గమసత్త(ం చ జగతో దర్శయ త్వా, 

వనారణాచ్చ సంకోణా ద్యథా చిత్ర వలు స్తథా, 131 

వ్యా. అస్య స _త్వ్వమస త్రం చ దర్శయతీర్ కు శు, తేరర్ణమస్యాః కృత్య మావా 

_అస్యేతి. వళస్యా ఏవ మాయాయా జగత్సత్తాన శ్ర ష్రచర్శకశ్వే దృష్టాంతమాహం=- 

(ప్రసారణాదితి. ' 

టీ. చిత తృపటః = బొమృలయద్దకము గల వస్త్రము యథా = నీవిధముగ, 
ప్రసారణాత్ = = వి స్తరంవం చేయుటవలనను, సంకోచాచ్చ = ముడుచుటవలనను, తన 
యందలి చిక్కపుంబెవమ్మలయనికిని ఆవి లేకపోవుటను చూపుచున్నదో, తథా = ఆవిధ 
ముగ, అపా ఈమాయ అస్య = ఈ, జగతః = జగత్తుయొక్క_; స త్రం = ఉండు 

టను అస్నత్త వం చ = 'లేకపోవుటనుు దర్శయలతి = చూపించుచున్నది. 
తా, బొములయద్దకము కలిగిన యొకానొక చిత్ర నస్త్రమును 

వి స్పరింపం 'జేపినపు డు దొనియంవలి యునికి తెలియును, సవన స్త్ర స మునే 

ముడిచినపుడు దానియందలి బొమలయుక్క_ -శేకపోవ్రటయును. తెలి 
“యును, అటువలె ఈమాయ వ్రవంచముయొక్క కలిమి లేములం జూప్రుచు 

న్నది. మాయ చేయుచున్న చమత్కారకార్యవమిదియే. శు శు “అస్య సత్త్వ 
స్పత్తం చ దర్శయతి” అనెడి శ్రుత్యర్థ మింన్లోకముంద ఏ తెల్పంబడినది, 
అవ, ఇప్పుడు కు. “స్య్వకంత్రాస్వతం త్ర శ్రశ్వేన అనెడి (శు,తిచేత మాయ 

యందు స్వాతం త్యమును అస్వాతం త్యమును చెప్పంబడియుండుటచేత నందులకు తగిన 
యువపప శ్రీని ని చెల్పుచున్నాండు: వ 



చి త్ర దీవ వ్ర కరణము ల్రర్రర్రి 

అల ర్స జో శ్లో, ఆస్వతం శ్రా హి మాయా నా దవ,తీలే ర్వనా చితం, 

అ ల త © స్వతంత్రావి తథైవ స్యా దసంగస్సా్యాన్య థాకృ తేః 182 

వ్యా. స్వతంత్రాస్వతం త, ల్వే చేతి శ్రుత్యా మాయాయా స్వాతం త్యాస్వాతం 

కే దర్శిలే. తృ తోభయ త్ర+వప త్తిమావా -_-- అస్వతంత్రే తి. స్వభాసకవై తన్యం 

విహాయ న ప్రశకాశత ఇత్యస్వతం త్రా౭.సంగస్యాత్ర నో౭ఒన్య థధాకరణాల్ స్వతం శ్రాసీ 

త్యర్థః. 

టి. మాయా = ప్రకృతి, చిఠం వినా = చి ద్రూపుండైన ఆశను వదలి, అ 
పృతీతేః = స్ఫురింపకపోవుటవలన, అన్వతం త్రా హి = శ్వకం క్ర తలేనిటే, స్వాత్ = 

యను. అనంగ స్య=నిస్ఫంగుండై న కూటుస్థుని; అన్య ధా=సంగ ము కలవానిని7గా, కృ తేః= 

చేయుటవలన, స్వతం తా తొ పీ == స్వాతం తము కలదియు, తథైవ = ఆ 

స్యాత్ = అగును. 

"తా. మాయ ఆత్త ను వదలి పెట్టిన స్ఫురింపదు గనుక సాషతేం 

త తృరము చేని దనవలయును. అసంగుండై న వ ప్రత్య గాత ను సంగము గల 

వోనీని? CC వేయుటవేత స్వే సం శ్రైన్నకంత్ర త కేన = స్వాతం త త్రము 

నస్వాతంత్ర, రము రెంకును గల దనెడి డును 'చెస్పంబడినది, 

ఆవ, కూటస్థుని నంగము గలవానినిగాం చేసినరీతిని చెప్పుచున్నాడు 

న్లో కూటస్టాసంగ మాక్తానం జగ శ్రే (న కరోతి సా, 
చిదాభాసస్వరూ జేణ జీవేశావపి నిర మే, 188 

వ్యా. అన్య భాకరణ మేవ సృష్ట్రయతి..కూటస్థానంనమితి. జీ వేశావాఫా సేన 

'కరోతీతి  శుత్యు క్షం జీవేశ్వరవిభాగం చ కరోలీత్యాహా-__చిదాభానేతి. 

త్; సా = అమాయ, కూటస్థాసంగం-కూటస్థ= స్థజకూటస్థం డగుటచేశు అసంగం = 

వసంగముబేని (దేనితో నంటన్సి, అత్తానం = ప ప్రక్యశాక, ను, జగతే త్ర పనజప్ప్క పంచన 

రూపునిగా, కరోతి = చేయుచున్నది. చిదాభానన్వరూపేణ = చిదాభాన స్వరూవము 
వేత, జీవేశావపి = జీవుని నీశ్వరుని కూడ, నిర మే = నిర ంచినది. 

తా, స్వభావము చెత నిర్వి కారు:డును అసంగుండు నై న ప వ్రత్యో 

గాత్ర ను జగ ద్రూవునిగాం చేసినది, (సర్వజగత్తును ప ప్రత్యగాత్మ యందు 

యథార్థముగా లేనిదానిని కల్పించిన దనుట.) ముతేయు లేమాయ 
జీవేళ NE లిష్షజని చిడాఖానస్వరావముచేత విభాగము కలుగం చేసినది, 

ఈయర్థము శ్రు కు, “జీవే ఫశావాభానేన కరోతి” అనెడి శ్ర తిచేశ తెలుప 

బడాను, 



శ్రీర4 శీ వేదాంతేపంచదళి, వస్టప్రశరణము 

అవ. మాయ ఆత్మను జగ దూపునిగాం చేసినయెడల, ఆయాత్మ స్వరూపమునకు 
గో 

హాని వచ్చుశే యని ప్రశ్నే రాంగా సమాధానము చెవ్వుచున్నా (డు! 

న్లో, కూటస్టమనుషదు,త్య కరోతి జగదాదికం, 
గం థి క ప 

దుర్గ ర్ల శుక విథాయిన్యాం మాయాయాం కా చమత్క్భతిః, 134 

వ్యా. నన్వాత నో౭న్య ధాకరణే తాటస్థక్వహానిస్స్యా ఏ త్యాశంక్యావా-కూట 

స్థమితి. నను కూటస్థత్యావినూ లేన జనచాదిస్వరూవతా్యాహెదనం దుర ర్భటమిత్యా 

శంక్య మాయాయాం దుర ర్ల కైకవిధాయిత్వాన్నేద మాళ్ళ ర్య శారణమిశ్యాహ్..._దుర్హ 

బీతి. అన్యథా మాయాత్వోమేవ భజ్యే తేతి భావః. 

టీ, కూటస్థం = ప్రక్యగాకనుగూర్చి, అనువద్రుత్య = ఉపద్రవము. కలంగం 

'జేయక (కూటస్థన్వరూపమునకు వోని కలిగించక) జగచాదికం = జగత్తుమొదలై నదానిని, 

కరోతి = చేయుచున్నది. దుర ర్ట దైకవిధాయిన్యాం య దుర్ధ ట = చేయనలవిగాని వను 

లను, విధాయిన్యాం = చేయలోలిగిన, మాయాయాం = మౌయయందు, చమక్క్శుతిక= 

' అశ్చర్యవడందగినది, కాజు వీమి, (అస్తి = ఉన్నది? వింత లే దనుటు 

.. తా, కూటస్థస్వదాపమునకు నేమా త్రము హాని కలుగనీయక 

యాకూటస్థునియందు జగత్తు నంతయు కల్పించినది. అసుటనసుటనా 

సామర్థ్యముగలిగిన, అనగా నెంకటి యసాధ్యకార్యనులనై నం జేయ 

గలిగిన మాయవిషయమై యంది యిట్లు చేయు ననుట యొక వింత కాదు, 

_ అహ మాయ ఎంతటి యసాధ్య కార్యముల నైన చేయగల దని దృష్టాంత 

ప్రూర్వకముగం జెప్పు చున్నా (డు; 

న్స్, ద్రవత్వ మువశే వహ్నా వౌష్ట్యం శాశిన్యమక్త ని 
మాయాయాం దుర ర్పటత్యం చ స్వతన్పిద్ధ్యతి నాన్యః, 1835 

వ్యా. మాయాయా "దుర ర చిశారక్వన్వభావల్వే దృష్రాంతమావా---- ద్రవత్వ 

మితి, ఉదకాదీనాం ద్రవత్వాది "యథా స్వాభావికం తద్వ నాయాయా దుర్గ ర టకారిత్వ 

మిళ్యర్థః. - 

టీ. ఉఊదశే = నీటియందు, ద్రవత్వం = ద్రవస్వభావమును; వవశ్నా = అగ్ని 

యందు, బెప్ఫ్యం = = వేండిమిని,. అశ్ళ ని = తాతియందు, కాఠిన్యం = కఠినత్వమును; 

మాయాయాం = మాయయందు, దుర్భటత్వం చ = అసాధ్య మైనవనులం జేయుట, 

'స్టతేకి = స్వాభావికముగే, సిద్ధ్యతి = వఏర్పడుచున్నది, అన్యతః = ఇంకొక దానివలన, 

= ఏర్పడలేదు. 

ళీ 
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తా, ఉవకమునందు ద్ర నత్వమును, అగ్నియం దుప్టత్వనును, 

తాసియందు కాఠినరమును, నికర పదార్థములవలనం గలుగక స్వభావ 

సిద్ధములై యున్నట్లు మాయ యందును అసఘుటనాసఘుటనరూప మగు 

థ్ కి స్వతస్సిద్ధమై యున్న దే కాని మజీయొక పదార్గమువలనం గలుగ 

లేదు, 

న్లో, న వేత్తి లోకో యావ త్తం సామోత్లాన చ్చమక్కృతిమ్, 
యగ 1 ఎలి జాల © 

ధ'తే మనని పళ్చాత్తు మా మెషేత్యుపహొమ్యతి, 1836 
ఎం __0 రు రై a 

వ్యా. నను మాయాయా దుర్ల టకఃరిత్వ మాళ్చర్య కారణం న భవతీ త్యుక్త 
qm war.) 

మనువవన్నం. లో శే మాయాయాశ్చమ త్కారహేతుత్వదర్శ నాది త్యాశంక్య మాయా 

ప్రయో క్తృసాకూత్కారవర్యంత మేవాస్యా ఆశ్చర్య కారణ త్వం నోవరిప్రాది త్యావా-- 

నవే ల్రీతి. 

టీ. ళం = అకాటస్థుని; లోక = జనము, యావల్ = ఎంతవజకు, సాకూల్ = 

(పృక్యతముగా, న వేత్తి = తెలిసికొనదో, తావత్ = అంతవజకు, మనసీ = మనస్సు 

నందు, చమక్కృతిం = చమత్కారమున్కు ధల్తే = చేయుచున్నది. వశ్చాత్తు = ఆవర 

మాత్ళను తెలిసికొనినతర్వాతనై తే, వీపూ = ఈ, మాయేతి = మాయ యనునది, ఊప 
శామ్యాతి=టవళమించుచున్నది. స్వరూవనాశనము నొందుచున్న దనుట. 

తా. లోకములో మాయాచమ'క్కా_రములు చేయువాడు తా 
నగవడక యెన్నెన్నియో చచి క్, పృదర్శ శ్రనములను గనపణుచి చిట్టచివ 

రకు అవి యసక్యము లని కనూూడంగానే యదివజుకు కనుగొనినదంతయు ' 
మిథ్య యమెనట్లు  యామాయా వ్రపంచమంతేయు అఆవరమాత్త సాహా 

త్యారము కలుగువణకే తోంభునుగాని ఆత క్ర సాకోత్యా-రము కలిగిన 
నెనుక నింత చమత్కుతినిం జూవిన మాయ మాయమనును. చేని దగు 

నని భావము, అంవణికి వింశ కలిగించు తన చముజ్యా_రమును యథా 

నర్థము గా చే దని తెలుపును. 

అవ, జగత్తు సత్య మని వాదిఎవెడి నెయాయికులనుగూర్చి యిట్రి చమత్కాారములు 

చేయవచ్చును గాని జగత్తు మాయ యని వాదించెడివాదియొ్ల నిటి చోద్యములు 

వనికిరా వని వెవ్వుచున్నాడు:---- 

> yx ఆళ్ళ 
వో యని సంతి కి శ్రా | “ద్యాని జగ, స సు స వావిసు, 

న చోదనీయం మాయా.యాం రసారశ్చోటై ఇక రూవతః 137 
2. మ 4 
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వ్యా కించ జగత్సత్వవాదినో నెయాయికాదీక్ ప్ర ల్యేవం విధాని చోచ్యాని 

కర్తవ్యాని న మాయావాదినం ప్రతీశ్యావా= ప్రసరం తీతి, 

టీ. జగద్యస్తుక్షవాదిము - జగల్. = ప్రపంచమునకు వస్తుత్వ = సత్యత్వమును, 

వాదిషు = ఇెప్పుచుండెడి తార్కికులు మొదలై నవారియొద్ద, చోద్యాని = ఆమేవణలు, 
ప్రనరంతి హి=పనికివచ్చును గదా. తస్యాః = ఆమాయకు, చోడ న్రకయూవతః- చో ద్యజః 

ఏంఠయె, వక = ముఖ్యమైన, రూపవతి = స్వరూవము గనుక మాయాడరనూాం = 

మాయవిషయమె చోదనీయం = చేయదగిన చోద్యము, న = లేదు 

వాం జ జ జో ని త్య తార్కి_కులు మొదలై నవా దులు సృపంచము సత్య యు 

చెప్పుచున్నారు, కనుక మిాకు చేయు నాతేసణలు వారియొద్ద వనికి 

వచ్చును గాని చోద్య మే ముఖ్యస్వరూవముగాం గలిగిన మాయవివ, 
యమె యటి చోద్యుములు (ఆళ్ళ ర్యములు) చేయుట కూడదు, 

యై రు 

అవ. మాయను గుణీంచి వాదము చేయుచుండెడువారిని గుణించి చోజ్యము 
చేయువిమయయమె అధికప్రసంగమును చేయుచున్నాండు:-- 

న్లో, చోద్యేఒవ యది చోద్యం స్యాత్త పచ్చొచ్యే చోద్యతే మయా, 
పరిహార్యం తతశో ఎద్యుం న పునః వతి చోద్య తామ్, 1938 
వ్యా. మాయావాదినం ప్రతి చోద్యకరణో౭లి ప్ర సంగమాహ... చో జ్యే ఒపీతి. 

కరి కిం కరవ్గ మికంక ఆవా..పరివారంమితి. వా" “ఇల ల్లీ లీ 
టీ. చోజ్యే౭కి = ఆశ్చర్యవడ(దగినదానియందును, చోద్యం = ఆయేవణము, 

స్యాద్యది=కలిగినయెడల (చేసినటులైన ననుట.) త్వచ్చోద్యే = సీయాశేవముహూంద, 
మయా = నావేతను, చోద్య తే = ఇంకొక-వోద్యము చేయంబడును. తతః = ఆకార 
ణఅమువలన, చోద్భం=ఆక్నేపణము, పరిహార్యం = (నీచేత నివాొరింబందగినది, పున; జ 

తిరిని యెన్నంటికిని న ప్రతిచోద్యతాం = వ్యతిరేకముగా నాశ్నేవణ చేయలసాడదు, 
ల ప్రపంచము మాయావయ మని వాదించెడినానివో 

వెకవావములకు దిగితివేని, అట్ట వెడవాదములు చేయుటకు "మేమును 
తీనీపోము, కనుక “లేనిపోని నీచోద్యములను కట్టిపెట్టి యి; కకురాధయిన నెన్నటికి నిష్ట యా తేవణములు చేయంజనదు. 

అవ, చెప్పినసంగతిని విశదవళిచి చెప్పుచున్నాడు: 
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న్లో, విన యుకశగీరాయా మూయాయా శోద్యరూపత్క 
సగం లగ 65 ౪“ ౦ అ గాషపస్థికి కురిజూరి ఒసనొస్ట బుద్ధినుద్భిః ప్రయత్నతః, 189 

వాన, డ కమేవారం ,ప,వంచయితి.విన దేలి. 
—- థ '(/ శీ 

టీ. విస్మయెకశరీరాయాః - విన్మయః = ఆశ్చర్యమే, వీక=ముఖ్య మైన, శరీరా 
యా$ ౫ స్వరావముగాంగల, మాయాయాక = మాయ, చోద్యరయావతః = చోద్య 

రూపమై యుండుటవలన, బుద్ధిమద్భిః = తెలివిగలవారిచేత, ప్రయత్న తః=పూనికతో, 
అస్వాక = ఈమాయకు, పరిహార = నివారణోపాయము, అన్వేష్యః = యోచింపం 

దగినది, 

తా, మాయయీ చోద్య మైనది గనుక శెలివి గలవారు అట్టి 

మాయను తొ"లంగింపంవగిన గొ ప్ప వ్ర యత్నము యోశచింసవలయును. 

ఆవ, మాయాస్వరూవము, "తెలిసియుండినం గదా చానిని నివారించుటకు బ్రయ 

త్నము చేయుట. డానిస్వరూవ మిట్టి దని యొబుకపడలేడే యని శంకించంగాయ జెవ్వ 

చున్నాడు: 

శ్లో, మాయాక్వ మేవ నిశ్చేయ మితి చే త్రరి_ నిశ్సిను, 
౧ అణాల రి 

లొ కప్రసీద్ధమాయాయా లతమేణం య _్తదీక్యు తామ్, 140 

వ్యా. మాయాత్వనిశ్చమే తత్పరిహారా న్వేషణముచిళం. స నీవ చేదానీం సిద్ధ 

ఇతి శంక'తే.మాయాళ్యమితి. మాయాలత ణనద్భా వా నాయాళ్వం నిశ్చీయ తామిత్యబి 

ప్రాయీణావాకర్దీ తి. కిం లతణ మిత్యత ఆవా....లోకేతి. 

టీ. మాయాకత్య్వ మేన = మాయాస్వరూవమే, నిశ్చేయమితి చేత్ = నిర్ధారణ 

వేయవలయు నంటి వేని, తర్హి = అటులైనయెడల) నిళ్చిను = మాయాస్వరూపమును 

నిశ్చయించుకొనుము. లోక ప్రసిద్ధమాయాయాః - లోక ప్రసిద్ధ = జగక్స)సీద్దమగు, 

మాయాయా$ = మాయకు యల్ = వీ లతణం = న్టరూపము కలదో తత్ = 

ఆసషరూసము (నీచ్చే, ఈత తాం = టెలియంబడురగాక. 

తా. మాయాస్వరూప మిస్ దని తెలిసికొన గోరితివేని డాని 

స్వరూవమును చెప్పెదను తెలిసికొనుము. 

నో, న నిరూవయితుం క్యా విస్పష్ట్రం భానతే చ యా, 

సా మాయే తీం౫ జూలాదొ లోకా స్సంపతివేదిరే, . 111 
WwW Wy 

న్యా, తస్యా అపి క్లీం లతణమిత్యత ఆనా.న నిరూవయితుమితి, 
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టీ. యా = వీది, ఇంద, జాలాదె = ఇంద జాలము మొదలగునవి “చేయు 

నపుడు, నిరూవయితుం=నిర్థారణ చేయుటకు, న శక్యా సతీ=శక్యము కానిడై, విస్సస్టం 

=మిక్కి_లి స్పష్తముగా, ఖాసలే చ = ప్రకాళించుచున్నదో, సా = అది మాయేతి = 
(WU 

మాయ యిని లోకాః = జనులు, సంప్రతి"పేదిశే = గృహించిరి. 

తా. ఇంద్రజాలము "మొదలె నవి చూచునవుడు ఏడి నిర్ణ యింస 
, ల జగ 7 ం జని శక్యము గానిదై మిక్కిలి స్పష్టముగా ప్రకాకించునో ఆది లోక ప్రసిద్ద 

మైన మాయాస్నరూపవము గా జనులు నిశృయించుచున్నారు, 

న్స్. స్పష్టం భాతి జగచ్చేద మశక్యం తన్నిరూపణం, 
 మాయామయం జగ తా వీత సాావకుపాకతు, 142 

వ్యా దృష్టాంలే సిద్ధల క ణం దార్హాంతికేయోజయలశి.స్పషప్షమి తి. 

ప్రపంచంబును, స్పష్టం = స్పప్పముగా, భాతి=కనయబడు 

'చున్నది. త న్నీ రూ పణం=ఆజగ న్ని రూ పణము, అళక్ష సిం=ఇట్రి దని నిర్హ యించుటకు శ న్ 

కాదు. తస్తాల్ = అేళువువలన, అవత పకకకి = పతీ పొతము లేక, జగణ్ = 

చమును, మాయామయం = మాయామయమునుగా, ఈతస్ట = 'తెలిసికొనుమా. 

తా. అంద్రజాలము చేయునవుశు కనయుడెడి వస్తువ్చలవలె సీ 

జగత్తును మనచేర్ చూడంబడిన దగుచు నిట్టి దని స్వరూవనిరూపణముం 

జేయ శక్యము కాకయున్నది. ఈకనంబడెడి జగత్తును మాయామయ 
మని తెలిసికొనుము. 

శ్లో. నిరూాపయితునూరళ్టే నిఖిల రపి పండితే ౪ 

అజ్ఞానం వు వరకే శేషం? భాతి కక్యాసు కాసు చిక్. 148 

వ్యా. జగతో౭. శక్యనిరూవ వణాత్వం కథ కథమి త్యాశంక్య తద్దర్మయతి.---నిరూ వముతు 

వత్త: 

టీ. ఇదం జగచ్చ = ఈ 

ప్రవ 

మితి. 

టి, నిఖిలె రపి వండి తె; = పండితులందటణి చేతను, నిరావయితుం = నిరూపించు 

టక్కు ఆరి సతి = ప్రారంభింవంబడిన దగుచుండంగా, తేషాం = ఆవండితులయొక్క; 

పురతః = ఎదుట కాసుచిల్ = కొన్నియెన, కత్యూసు = వశ్నములందు, అజ్ఞానం = 

అజ్ఞానము, (తెలిసికొన లేకపోవుట), భాతి = కనబడుచున్నది. 

తా, పండితు లంద అొక చోటం గూడి ప్రపంచముమమొక్క 

స్వరూవనును నికూపించుటకు _ నుభయపతుములుగా చేరి ఈజగత్తు 
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వవిధముగా వచ్చిన దని విచారించునెడ నుభయపతములవారును 
చెప్పలేక నూకు తెలియ దనుకొ నెదరు. అదియే అజ్ఞానస్వరూపము 
గావున జగత్తుయొక్క- పుట్టుక లు 1౨ దని నిర్ల యింస నెవరికిం దరముగాదు, 

ఆవ. అశక్యముగానుండుటను ఉదాహరణముచే స్పష్ట్రవజచుచున్నాండు:--- 

న్లో దేహా ౦ద్రియాద యో భావా పీర్వేణోశ్చావశాః కథం, 

కథం వా “తత్ర చైతన్య మిత్యు క్షే తే కిము త్తరమ్, 144 
వ్యా. అశక్యనమావ వణత్వ మేవోదాహారతేన స్పవ్వయతి-_ జే పంది రతి. 

టీ. చాహం ది యాదయఃజ'చేవాము ఇంద్రియములును మొదలైన, భావా! = 

పదార్థములు, వీర్యేణ = శుక్ల శోణితముల వేత) కథం=ఎట్లుగా, ఉఊత్నాదితాః=పుట్టింపం 
బడినవి! కక్ర=చానియందు, వై తన్యం=చేతనత్వము, కథం వా = ఎట్టు కలిగినది? ఇలి= 

ఈ ప్రకారము, ఉశ్తే సతి = ప్రశ్న చేయ(బడినపుడు, తే = నీకు ఉత్తరం = సమా 

థానము, కిం = వీ మున్నది! 

తా. చేహేం ద్రి యాదిపదాగ్ధములు శుక్ల న్లో ణితములవలన నెట్టు 

కలెగను? వానియందు చైతన్య మె స్లేర్చడెకు? అని ని న్నెవరైన నడి 
7గెదరు. దానికి నీ వేమి సమాధానము చెప్పెదవో వెస్పుము, 

అవ. ఇవ్వడు సా్వాభావికము గావచ్చు నని ' వాదించెడువాండు (ప్రశ్న చేయు 

చున్నాడు: 

న్లో. వీర్యనై స స్వభావశ్చేత్కథం తద్విదికం త్వయా, 
అన్వయవ్యితిరేకా యా భగ్నా తౌ వంధ్యవీర్యతః, 145 
వ్యా స్వభావవాదీ శంక తే_ వీర్య స్వేతి, సిద్ధాంతీ వృచ్చ తి. కథం కదిలి, 

అన్టయన్య తిశే కాభ్యాం జానామి త్యాశంక్య వ్యా వ్యభా వాన్తెవమిత్యాహ-..అన్వ 

యేతి. వంధ్యవీర్యతః వంధ్యాయాం చ తత్ర పీర్యస్య వ్యర్థేత్వాత్ వ్యా ప్రిరగ్న 

భుట తే, యృశ్రయత్ర, వీర్యం శృత్రతత్ర చేహాదకమితి. నాన్వయోడషపి 

టీ, ఫ్య = శుక కోతకమలకు, నీషః = ఇది స్వభావశ్చేత్ = స్వభావ 

మనిన ట్లైలే తత్ = అది; త్వయా = నీచేత, కథం = ఎట్టుగా, విదితంజ తెలియయబడి 

నది! యా = ఫీ, అనయ్య తిశేకొ = ఆనష్షియమును వ్యతి 'రేకమును గలవో తె = 

ఆశకెండును, వంధ్య ఏర్యత: -_ వంధ్య=నిప్ప యోజన మైన (కార్యోత్చాదనశ క్తి లేని) 

వీర్యతః = శుక్ట శోణితములు కలుగుట వలన, ఛా = భంగపాటు నొందినవి (వెడి 
పోయిన 'వనుటు. 

చేదాంకఠ. 2 1 
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తా, ఓ స్భభావవాదీ, అది వీర్యమునకు స్వభావ మని యనెద 

వేమో, అది నీ కెట్లు తెలినెను? ఎక్కడెక్కడ శుక్ల శోణితములు చేరునో, 
యక్క_డక్క_డ చౌహాం ద్రి యాదులు వుట్టుచున్నవి, ఎక్కడెక్కడ శుక్ల 

శొణితములచేరిక లేదో, యక్క_డక్క_డ డేహేంది యాదుల పుట్టుక 
లేదు, వీర్యసంబంథము _ కలిగినపుడు చే"హేం ద్రియాదికార్యము 
పుట్టుట అన్వయము, అది లేనవుశు వుట్టకపోవుట వ్యతిరేకము. ఇట్టి 
అన్వయవ్యతిరెకములు గ్ _డ్రాలయందు వీర వ్టైకము కలిగినను 

కార్యో్య్టోత్స త్తి "లేమిం జేసీ నీవు చెప్పినవ్యా ప్ యువయోగింవదు, 

కావున స్ర్రీయందు పీర్యనేకము కలుగంగానే జేహేం ద్రియాదులు 
వుట్టుట స్వభావ మనియెడు నీవాదము చెల్ల నేరదు, 
న్లో, న జానామి కి మమ్యెత దిత్యం లే శరణం తవ, 

అత ఏవ మహోన్తాఒస్య పృవదంతీం ద జాలకామ్, 116 

వ్యా. ఏవం పునఃపునః వృ ్ పే సతి కిమిపి న జానామి ల్యేవో త్తరం 'చేయమితి. 

ఫలితమావా=--న క్లూ నామాతి. 

టీ. ఏతత్ = దీనిని, కిమపి = నీమాశ్రముకుు న జానామి=ఎయింగను, ఇతి = 

ఈలాసన, అంతే = కడపట, తవ=నీక్కు శరణం = నమస్కారము (అని చెప్పుదువు. 
ఆత నీవ = ఇందువల్ల చే, మహోంతకః = పెద్దలు, ఇంద్రజాల తాం=ఇం ద, జాలమువంటి 

దగుటను, ('ప్రవదంతి = చెప్పుచున్నారు. 

తా, గట్టిగా దీనికి గారణము చెప్పి కదలు మనిన, నీను చెప్పం 
జాలక నా కేమియు తెలియదు, మన్నింపు మని చేతులు జోడించెదవు 
(నమస్క-_రించెదను). ఇది తెలియ నలవికాదు గనుకనే శెలిసీన వెద్దలు 

ఈ ప్రపంచ మంతయు నిం ద్రజాలమువలళ మాయ యనిరి, 

ఆవ. జగత్తు అనిర్వాచ్య నునెడి విషయమున పెద్దల యొవ్వుదలను జెవ్వు 

చున్నాడు: 

గ్లో, ఏతసాతి_మివేం,ద జాలమపరం యదన్షర్నవానే సితమ్ గు రు దభా "ఫూ 
శేతక్సెతతి హస్తమ_స్తకపద్యప్రోద్భూతనానాంకునమ్, 
పర్యాయేణ సశుత్యయావనజ రా వేవై. రనేక ర్వ లేం 

పళ్యత్య త్తి శృణోతి జిఘ్రతి తథా గచ్చత్యథాగచ్చతి, 147 
చా. ఉఊశకానిరచసీయతే( వృదసమతిం దరయతి=-ఏతసాదితి. 
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ట్రీ, గర్భవాసే = గర్భగోళమునందు, స్థితం = ప్ర, వేళించినట్టి, యల్ రేతః = 

వీపీర్యము; హూస్త. .. నానాంకురం సత్ - హస్త = వా స్తములంగాను మస్తక = శిరస్సు 

గాను వదజపొదములు గాను, పోద్భూ త=పుట్రిన ) నానా = అనేకవిధములై న, అంకురం 

సల్ =ఉక్ప త్తిగలటై, వర్యాయేణ = కృదుముగా, అచేశై 3=నానావిధములైన, శిశుత్వ 

యాదనజరావే్నః = బాల్యయావన వార్ధక్యము లమ వేషములతో, వృతం నల్ = 

కూడుకొనిన దగుచు, చేతతి = చేతనము గలది యగుచున్నది. వశ్యతి=చూచుచున్నది. 

అ త్తి=తినుచున్నది. శృణోతి = వినుచున్నది. జీన్ఫుతి=వానన చూచుచున్నది. తథా= 

మ౭కీయు, గచ గతి = = పోవుచున్నది, అథ = అబేవిధమున, ఆగచ్చతి = వచ్చుచున్నది. 

వీఠస్తాల్ = దీనికం కె, అవరం = వేజోకటియైన, ఇంద్రజాలం = గారడి, కిమివ = 

ఏమున్నది? ఏమియు లే దనుట. 

తా, పరుపుని "రేతస్సు స్రీ యోనియంచుం డ్రి నరింపంవేయంబడిన 

దగుచు నచట నానావిధములుగ (హా సమ _స్థక పాదాదిరూపనుగా 

ననుట) పరిణమించి చేతనము గలదై యుత్ప త్తి తీయగును. తరువాతం 

గ్ర మక మముగా బాల్యము, యావనము, వార్గక్యను అనెడి వేష 

ములతోం గనాడుకొొని చూ దుటయు, తినుటయిీ వినుటయు, వాసన 
వరాచుటయు పోవుటయు, నచ్చుటయు మొదలగు వనులం జేయు 
చున్నది, చూూచితిరా యింతకం శు నించ్రజాలము అనంగా విచిత్ర, మే 

మున్నది? ఇంతకన్న నిం గ్రజాలను చేటుగా లే దనుట అని ఈగెంసార 

మును గొప్ప యింవ్ర జారముగా వె ని, సలు వర్లించియున్నారు, 

నో దేవావద్యటథభానాడా సువిచార్వ విలోక్య "తాం, 

క్వ ఛానా కు త్ర నూ వృతే, స్తస్తాన్లాయేత నిశ్చిను. 143 

వ్యా న శేవలం 'చేవాస్యైవ దుర్నిరూవళ్వం. కింతు వటవృ తూ చేరపీ త్యావా. 

' చేహావదితి, 

టీ. జేవావత్ = చేసహమువలెచేే వటధానాదౌ = మణ్రిగింజ "మొదలగువాని 

యందు, సువిచార్య = బొగుగా పదిలీనిం చి, విచార్య తాం = విభారింవంబడులాాకం 

థానా = మణ్ణిగింజు క=ఎక్క_డ? మిక్కిలి స్వల్ప మైన దనుట; వృష హ్ = మజ్జి 

ఇెటన్ననో, కుత =ఎక్క_డ? తసాత్ = అకారణమువలన, మాయీతి = దీని నంతయు 
ట U ఆ _ 

మాయ యని (మూయావై భవం బన్సి; నిశ్చిశు = తెలిసికొనుము, 

తా. ఈచేహమును సరగీలిం దిన మాలే వ ముళ్డా క గింజను బరిశీలింప్రము,. 
నట్ 

మళ్ఞగింజ ఎెంచేది'గా నున్నది! దానివి ధమును యోదించిన మనో 



రీ79 శీ) "వేడాంతవంచదళి, షష్ట ప్ర కరణము 

వాక్కులకు గోచరింపనట్లు బె హౌంద్రియాదిసకలప్రవంచనును ఇట్టి 

దని నిశ్చయించుటకు సాధ్యముగామిం జేసి బ్రదియే యిం ద్ర జాలతుల్య 

మగు మాయవైభవ మని తెలియవ లెను. 

అవ. మాకు సమాధానము చెప్పుటకు శ క్రిలేకపోవచ్చును గాని యుడయనాణా 

ర్యులు మొదలైన తార్కి_కులు దీనికి సమాధానము శెప్సి యుండి రందువేమో యని 

శంకించి సమాథానముం జేస్వుచున్నా డు: 

న్ నివక్తానభిమానం లే దధతే కార్కి_ గాదయ్మ, 

సహార రమిశ్రాదిఖి _స్తే నే తు ఖండనాదా సుశితీ తాః, 149 

వ్యా. నన్వసాభిర్ని ర్వ కుమశక్య త్వే౭.ి ఉదయనాదిఖిరాచానైైర్నిరుచ్యుతే 

ఇళ్యాశంక్యాహ----నిరు కావితి. 

టీ. కే తార్కికాదయః = ఆ యుదయనాచార్యులు మొదలై న తౌర్కి_కులు, 
నిరుక్వా=ళర్క._.శా స్త్రమునందు, ఆభిమానం౦ = పట్టుదలను, దధే = ధరించుచున్నారు, 

(కలిగియున్నారు, చే తు=వారన్న నో, వార్ష మిశ్రాదిళిః = ఫూజ్యు లగు శ్రీవహార్డుండు 

మున్నగు తార్కికళిరోమణులచేత, ఖండ నాదె=ఖండన గం థాదులలో, నుళిక్నీ తాక = 

తగిన సమాధానములవేత శిక్షించంబడిరిం 

తా, మాయుదయనాచాక్యులు మొదలగు తార్కికులు తర్క 

శాస్త్రమునం దభినూనము గలిగి యెన్నెన్నో పూర్వవతునులు చేసి 
యుండిరి. ఆవూర్షవపకుములను లేశ లేశముగ శ్రీవార్టుుడు మొదలగు 

మహామవాుులగు కార్కి_కులును నద్వ్వైతులును అగు వెద్దలు సమా 

ఫానము చెప్పి మకుమాట లేకుండ చేసియుండిం,. 

అవ. ఈనంగతియందు మనువు మొదలగు సాం ప్రదాయజ్ఞులబాక్య మును 'జెచ్వు 

చున్నాడు; 

వ్, అచిం ౪ సః ఖలు యే భావాన తాం స్త్కేషు యోజయేన్ , 
అవే 

అచింక్యరచనారూపం మనసా2వీ జగ ఫలు, 110 

వ్యా ఉఊశ్తాస్థె సాం ప్రదాయికానాం వాక్యం సంవాదయతి._అచిం త్యా ఇతి. 

టీ. మే భావాః=నీవదార్థములు, అచింత్యాః = యోచించుటకు శక్యము 
కానివో తాక. = అపచార్థములకు; తెర్కేషు = వాదములయందు, న మోధమీజ్ = 

రేలాడద్దు. మనసా౭పీ =  నునన్ఫుచేతవైనను; జగత్ = ప్రపంచము, అచింత్యరచ 



చీత్రదీప ప్రకరణము. $78 
సారూవం ఖలు - అచింత్య = యోచింప నలవికాని, రచనాజ=కల్పనయొక్క, రూపం 

ఖలు = స్వరూప వను కలది గదా, 

తా, వపదార్థములు 'యోచించినను యోచన కందవో యట్టి 

పదార్థములనుగూర్చి తరింప రా దనియు ఈజగత్తును యోచింప నలవి 

గాని కల్వ నారూప మనియు సాం ప్రదాయికులు చెప్పిరి, 

అవ. జగత్తునం దట్టిరచన యుండనిమ్మ. మాయయం జేమి వచ్చినది? అని 

శంకించి నమాధాన మిచ్చుచున్నా డు: 

న్లో, అచింత్యరచనాశ_క్టి బీజం మాయేతి నిశ్చిను, 
మాయాబిజం తదేవై. కం సుషుపావనుభూయ లే, 151 

వ్యా: నను భవ'క్వేవం తో. చింత్యరచనాత్వం మాయాయాం కిమాయాత 

మిళ్యత ఆవా---అచింత్యరచచేతి. అచింత్యరచనాళ _ిమత్ యద్బీజం కారణం నైవ 

మాయేత్యర్థకి. నచేషనం విధం కారణం క్వ దృష్తమిశ్యత అపహా._.మాయీతి. 

టీ. అచింత్యరచనాశ క్రి = అచింత్య = చింతింవ నలవిగాన్సి రచనా = కల్పన 

యొక్క; శక్తి = శక్తి గలిగిన) బీజం = కారణము, మాయీతి = మాయ యని 

నిశ్చను = తెలిసికొనుము. వీకం = ఒక్క_టియైను తేల్ మాయాబీజమేవ - మాయా = 

మాయ యణశిడి, భీజమేన = కారణమే, సుషుప్తై=గాఢని ద్రయందు, అనుభూయ శే = 

అనుభవిం పంబడు చున్న ది. 

తా. సైనిధముగ. నీజగ తుయొక్క కల్పనమును ఆలోచించి 

చెప్పలేము. అట్టిరచనకు కారణమైనదే మాయ యని తెలియ నగును. 

ఆమాయ యనెడి కారణము అందణిచేత సుషు_ప్టియం దనుభవింష 

బడుచునే యున్నది, 

అవ. ఆసనుమ ప్రి జగత్కారణ మె ట్లయ్యె ననిన సమాథానము చెవ్వు 

చున్నాడు! 

న్లో, జాగృత్స ఏష్నజగత్తత్ర లీనం ఏీజ ఇవ ద్రుమ, 

తస్తా వద శేసషజగతో వాసనా స్తత్ర, సంస్థిత. మరలి 

వ్యా+ కథం తస్య జగద్బీజక్వమిక్యర అహా జాగ దితి. తతః కిమిత్య త 

ఆహ శస్తాదిలి. యతో జగత్కారణం మాయా౭.తో౭. శేవషజగద్యాసనా పత్ర 

మాయాయాం సంస్థితా? , తిష తీత్యర్థః, 



974 శ్రీ చవేదాంతసంచదకి, వష్ధ ప్రకరణము. 

టీ. బీకే = వి శ్రనమునందు, వృత ఇవ = చెట్టువల్కె తశ, 

జాగ గ్రే గప్నజగల్ = జాగ గృత్సపంచమును, స్వవ్న ప్రపంచమును, లీనం = కణంగి 

యున్నవి తస్తాల్ =ఆకారణమువలన, అశేవషజగతః=సమ స్తమెన ప్రపంచము యొక్క? 

వాసనాజస ంస్కారములు; భావన లనుట, సంస్థి తా8=లిన మైయున్న ని, 

తా. బీజమునందు వృవము లీనమై యున్నవగిది సుషుప్తి 
యందు జాగృక్స పన్న ప్రపంచము లిమిడియున్నవి, ఆరీతిగా నరషజగ 

ద్యాగాసన లామాయయందా నీనమైయున్న వి, కావున మాయ జు? ఇక్క 

రణం బగును, 

న్లో * యౌ బుద్ధి వాసనా సాసు చె తన్యం వ్ర ఆబింబల్కె. 

మేఘాకాళ వదస్పష్ట చిడాఖాసోఒనుమాయ తామ్, 15: 

వ్యా. తతోజపి కిం రత్రాహ---యా బుద్ధితి. నను తాను ప్రతిబింబో=.స్లీ చే 
Uy 

త్కు_తోనానుభూయత ఇత్యాశరక్యాస్పవ శ్వాదిత్యాహ...... మే ఘే తి. తరికుత_స్తత్సిద్ధి 
రిక ఖీ అవా... అనుమోయ తామిలి. 

= ఆనుమా _స్టియందుు 

టీ, యాః బుద్ధివాస నాక=నిబుద్ధి వాసనలు గలవో, తాసు = వానియందు, చత 

న్యం=కూటస్థవై తన్యము; ప్రతిబింబతి= ప్ర తిఫలించుచున్న ది. మేఘాకాశవల్ =-మేభుదుం 
నందు 'ప్రతిబింబిం చిన యాకాశమువలె, అస్పపష్రచిదాభాసః - అస్పస్ట్ర = సుుస్వము గొ 
తెలియయడన్సి చిదాభాసః = జీవుడు, అనుమోయతామ్ = ఊవా'చే తెలియంబదడంం7ా క 
(ఊహించి తెలిసకొనవలె ననుట) 

తా, ఆబుద్ధినా సనలయంచు కరాటస్థ మై చైతన్యము ప్రతిటింసించి 
యుండినను చఘా శే వకమునందు వ ప్రతిబింబించిన యానాకమువ ౭ లౌ నరునకు 
లియంబకుట లేదా. అట్లు స్పష్టముగా 'లతెలియంబడని చిడా భానుని 

అనుమాన ప ప్రమాణముచేత (ఊవచేతు తెలిసికొనవలెను, 
నో సాభాసమేన తచ్చీజం ధీరూ వేణ వరోహతి, 

అతో బుద్ధా చిదాభాసో విస ఏప్టం వ పృతిభాస తే, 154 
వ్యా. నను మేఘాంశో దళస్యాస్సస్టాకాశ ప్ర తిబింబవ'శేేజ. కజ్జ్ఞా తీయన 

భుటోదకస్థ స్పష్రా కాశ ప్ర తిబింబవస్స సృద్భావా నేఘాకాశానుమానం ఘట అే. ఇహ 
తు తథావిధదృష్టాంతాభాహ త్యదమనుమానోచయ ఇ 
దృష్రైాంకసంపాదనాయావా.__సాఖాసమితి. 
రూెపీణ వరిణమమా స్పప న J 
ాెపిణ పరిణమమాణం విస్పష్టం చిదాభాసవద్భవశీతి భావి. వవం చేీడుయును 

త్యాళ ౦క్యాత్రాపి తనావిభ 
చిదాభాసవిశివం తబేవాజానం బుడి లు ఖ్తా య 

మూ 
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మృత సూచితం భవతి. విమతా బుద్ధివాస నాళ్చి త్స) తిబింబవతో న్ భవితుమర్హ ౦తిం 

బుద్ధ వస్థావిశేషత్యాల్ ; బుద్ధివృ త్తి తివదితి, 

ag సాభానం = చిదాభానునితోయసాడిన, తత్ చీజమేవ = మాయ యినెడి 
యాకారణమే, ధీరూ పేణ=బుద్ధిరాపముగా, ప్రరోవాతి=అంకురించుచున్నది. అతః = 

ఈెహీతువు చేశ, బుద్దౌబుద్ధియందు, చిదాభాస$ = 

స్పష్టముగా; కు త్రతిభోసరే = * ప్రకాళించుచున్నాండు. 

"తా, అస్పష్ట చిదాభాసునితో, గూడినట్టి యా మాయ యనెడి 

కారణమైన అజ్ఞానము బుద్ధిరూపముగా పరిణమించుచున్నది. కనుక 

బుద్ధియందు ప్రతిఫలించినవై చైతన్యము చిదాఫాసుం డని స్పష్టముగా 

తెటీయ నగును 

న్లో, మాయాభానేన జీవేశౌ కరో తీరి శుకౌ శ్రుతం, 
మేఘాకాశ జలాకాశొ వివ తె సువ్స్టవన్టిత్ 155 

థి 

చిచాభానుండు, విస్పస్ట్రంజమికి హాల 

వ్యా* ఏవం జీ వేశ్వరయో ర్థాయికత్వం శ్రుత్యు క్రమువపాదిత మువసంవారతి.-_._ 

మాయాఖాసేనేతి. నను చేచేళయో రాయక త్వే సమాే కథమవాంతర భేదసిద్ధిరిత్యా 

శంక్యాస్పప్రస్పష్టో పాధిను శ్రే పన _ మేఘాకాళశజలాకాశయోరివ తల్ఫిద్ధిర త్యావా-.- 

మేఘాకాేతి, 

టీ. మాయా=మాయాశళ క్రి అభాసేన = చిదాభాసన్వరూపము చేత, జీవేశా = 

జీవుని, ఈశ్వరుని, కరోతీతి= చేయుచున్న దని, శ్రుత్ "=వేదమునందు) శ్రుతంజవినంబడు 
చున్నది, తౌ”=నారిద్దణున్కు (ఈశ్వరుండును, జీవుండును; మేఘూకాశజలాకాశావిన - 

_ మేథూకాశ=మేఘమునందు ప్రతిబింబించిన యా'కొశమువలెను, జలాకాశానివ=జలము 

నందు ప్రతిబింబించిన యాకశమువ'లెను, నువ్యవస్థి విత = ఉండిరి. ee 

తా, మాయాశ_క్టి జీవేశ్వురుల నిరువురను ఆభాసులనుగాం 
చేని నని వేదమందు చెప్పబడియున్నది. మేసుమునందు వ వతిఫలించిన 

యాకాళముపగిది నస్పష్ట మగు కూటస్థవై తన్యము నీ గ డనియు, 
బుద్ద్షిరూవముగాయ బరిణమించిన యో అజ్ఞానమునందే సుటమునందలి 

జలేమునందు? చ్చి తిఫలించిన యాశాశమువ'లె పృతిబింబించి స్పస్టముగా 

నుండువానిని జీపు డనియుం చెలియనలయును. స్పష్టాస ఏషప్టము లైన 

యుపాధులు గలవా రగుటచేత స్పష్టోపాధికుయడు జీవుం డనియు, నస్పష్ట 

మైన మవూయోపాధికు, ఉశోరు c డనియు నిట్లు జీపెళ్వరు లసెడి భేద 

మేర్చజెను, 
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న్లో, మేఘవద్వ రృతే మాయా మేఘుస్థితతుపారవత్. , 

ధీవాసనా శ్పిదాభాస స్తుపారస్థఖవల్లి ఎలేకి 156 

వ్యా ఈశస్య మేఘా కాశసామ్యం స్ఫుటీకరోతి..._.. మేళువది తీ. 

ట్రీ. మాయాజమాయ, మేభువల్ =మబ్బువలశె, వర్తలే=వ ర్హించుచున్నది. మేథ 

స్థికతుమారవత్ _మేఘ = మేసుమునందలి, తుహోరవత్ =ఊదకబిందువువలె ధీవాసగా = 

బుద్ధి వాసనలు వ ర్రం'తే=వ ర్రీంచుచున్నవి. చిదాభాసకి=చిదాభెసు(డు, తుహిరస్థఖవల్ డా 

తుహారస్థ= మే నుములోని సూత్ర మైన ఊదకమందలి, ఖవల్ = అకాశమువఠె (మేఘా 

కాశమువలె స్థీతః= = ఉండెను. 

తా, "చుఘమువంటిది మాయ మేఘువుం దుంజెడు నువకబిం 

దువ్రలవంటివి యామాయయం దుండెశు బుద్ది వాసనలు, ఆబుద్ధి వాసనల 

యందు వ్ర తిబవించించిన జీవ్రయు చిడాఖాసులేడనుట. మేసుములోని జల 

మునందు ప ప్ర తిఫలించిన యాకాశమునంటివాం డని తెలియవలయును, 

న్, మాయాధిన శ్చిజ "భాస శు త్రో మాయో మెహాళశగరః, 

అంతర్యామిగా చ సర్వజ్షై జగద్యోనిస్స ఏవ హి, ' 157 

వ్యా, మాయా ప్రతిబింబ స్యశ్వరశ్వే కిం ప్రమాణమిత్యాశంక్య--- శ్కుతినే వే 

త్యాహ.-మాయార్గీన ఇ ఇలి.న శేవలమోళ్వరత్వమస్య శ్రుతం. అవి త్వం తర్య్యామి త్వొాదిక 

మవి ధర్మ జాతం శుక ీశ్యావ._అంకర్యామాల్. 

టీ, మాయార్రీనః = నాయయందు  ప్రతిఫలించిన, చిదాభాసః = చిదాఖొ 

నుండు మాయీ = మాయకు అధిష్థాత యిన, మహే హేశ్వరః = నియామకుండగు నీళు 

ఏం డని, శ్ర త్రి == శ్రుతియందు చెప్పబడినది. సవీవ = ఆమాయాధిష్టాత యగు చిదా 

భొస్తుంచే, రంకర్యామి = అంతర్యామి యనియు, సర్వజ్ఞః = సర్వముం “జలిసినచా6 

డనియు, జగద్యోనిః - జగ త్ = ప్రీవంచముసకు, యోనిః = కారణభూతుం డనియు, 

శకః = వేదమందు చెప్పంబడియున్నా (డు. 

“శా, మాయయందు ప్రతిబింబించి మాయాధీనుండై మాయకు 

ఆథారులైన చిదాభాసుని రశ (రుం డనియు, ఆచిదాభాసుంకే సర్వ 

జంకు అంతర్యామి జగద్యోని మొదలగు శబ్దముల చేత శ్రీ తియందు 

చెవ్చథయడియున్నాండు. 

అవ. బుద్ధివాసనయందు పృతిఫలించిన వాడు ఈశ్వరుం డెట్టగు నని శంకించి 

| శ్ తిం జూపుచున్నా (డు; 
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న్లో, సాషు షుష్ప మానందనుయం వ్రక,మ్యైెనం శ్రుతిక్టగా, 

ఏవం సర్వేశ్వర వతి సోయం పీవో క్ ఈక సరః, 158 
వ్యా. నను ధీవాననా వ్రృతిబింబసే న్యశ్వర తాషదికం కథం శ్రుతిసిద్ధమి త్యాశంక్య 

శదుపపాొదికొం శ్రుతిఎ దర్శయరే._ పెను ఇ వమితి, శసువ ప ప్రస్థాన వీకీభూతః ప్రజ్ఞాన 

ఫున ఏవేశ్యాదికా 

ప్రశిపాదయతీశ్యర్థః. 

టీ. సౌమ ష్టం = గాథ ద్రయఎదైను ఆనందమయం = అనందమయకోశమును, 
ప్రక మ్య=ప్రారంభిం చి, విష = ఈ అనందమయ$కోశము, స ర్వేశ్వరః = కొతి = స్వే 

శ్వరు( డని, శ్రుతిః = వేదము జగొ = వెప్పెకు, స సయం = ఆయా యానంద 

మయకోశము, వేదో క్ష = వేదమందు: జెచ్చంబడిన, ఈశ్వర = ఈశ్వరుండు, 

(భవతి=ఆగు మన్నా (డు, ) 

లా శ్ర “నసుష్వుస్థాన ఏకీళూకః ప్రజ్ఞానఘన ఏవి ఈ 
శ్రుతికి అర్థ అరము, “సుగ సుష ప్రై ప్తిస్థా నె చేసూ గం ప్పి మంహ, ఏకీ భూతః.ఆనందముయ 

కోథముం దన్న హాయ, క్రళ్లా నున ఏవ = జ్ఞాననిధిగమైన ఈశ్వరుంటే” 

అని యామొవ్నల తన శృతి సు గ పృసంబం! సమన మాయయం ద వన్న బుద్ధి 
వాననలయందు వ్ర అఏంటపిం దిన "అనంవము  మెకోశమును ఈశ్వరుం డనీ 

"వేదము చెవ్వు చుస్టాది, 

అవ. ఆనందమయకోశమునకు సర్వజ్ఞ త్వ్యాది ధర వ ము లుండినట్లు వెవుట యన 

రగా నున్న బే యని శంక రొంగా చెవ్వచున్నాండువాా 

, క్లో, సర్వజ్ఞ త్యాదిశే తస్య నై నివ వివ వ్రతివద్య తాం, 

శ్రా, జార్థన్యావితర్మ్య్య ల సృవాయాయాం సర్వసంభవాత్ . 159 

వ్యా, నన్వానందమయనృ సర్వజ్ఞ త్వాదికమశుభ వవరుద్ధమి త్యా శం క్యా వా 

సర్వజ్ఞ త్వాదిక ఇతి. కఠ ఇళ్యత అవా ౪ లేతి. ఇతోజపి న విప్రతివత్తిః కాళ్యే 
శ్యావ..మాయాయామిలి. 

టీ. శన్య=ఆ యానందమయకోశమునకు, సర్వజ్ఞ త్వాదిశేజసర్వజ్ఞ తము మొద 
లగుథర ములు గలిగియుండుటయందు, (శా తార్థస్య = శు ర్కతియందు. చెప్పంబడిన 

యర్థన్సు అవిశర్య్య తాల్ ఐవిశర్కములు 'చేయలసాడనిదగుటవలనను, మాయాయాం= 

మాయయందు, నర్వసుభవాల్ జఘృంతయును_ సంభవించుటవలనను, చైవ విపృతివద్య 

తాంజవివరింవంగూడదు, 

శ్రుతి? ధీవాసన్నాప్ప ప శిబి ఎబరూపస్యానందను య ఫ్యేశ్వర త్వా ఏకం 

(UU) 
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"తా, శ్రుతియందుం జెస్పంబడిన యర్థమునందు ఆకేసణలు 

తగ్గక పోవ్రటవలనను మాయయందు సర్వమును సంభవిం చుటవలనను 

ఆనందమయకోశమునకు సర్వజ్ఞ త్యాది ధర్మములు కలిగియుండుట విష 

యము భిన్నా భి ప్రాయముతో కలహింవరాచు, 

ఆవ. (శ్రుతియందుం జెప్ప(బడినమాక్రేమున జాలు 'లేలుచున్నవి అను వాక్యము 

వె నవభ్గవవిస్థమైనమాట గ్రావ్యాము కా దని యాశంకించి చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో అయం యళత్స జతే ప విశ(ం శదన్యధయితుం వ్రుమా౯, 

న కోపి శక్ర నృవాయం స శ్వేశ్ష గ్ర ఇతిరితః, 160 

వ్యా. నన పసునూరు _కృథభావే శ్రుతిరవి (గ్రావవ్లవన వాక ఫ్రవదర్థ వాద స్ఫ్యా 

దిత్యాశంక్యః . శ్రుతి ప్రామాణ్య సిద్ధయే స ర్వేశ్వర తాదికముప పొవయతి...._.అఆయమితి. 

ఆయమానందమయో యజ్ఞాగదాది విశ్వం సృజతి తన్న శేనావ్యన్య ధాకర్తుం శక్య లే. 
అతోఒయం స సర్వేశ్వర ఇత్యర్థః. 

టీ, అయం= తః ఆనం దమయకోశము, యల్ విశ్వం=నీ 

సృష్టించుచున్నదో, కల్ = ఆ 

UU 
(ప్రపంచము; అన్యధయితుం =. మరియొకవి భముగా 

చేయుటకు, పుమాక్ = పురుషుండు, కో౭కి = ఎవ్వండునుు న శక్తః = సమర్థుండు 

గాడు. తేన = అకారణముచేక, అయం = ఈ యానందమయకోశము, సశ్వేశ్వర 

ఇతి = సెర్వేశ్వరుం డని, ఈరితః = వేదమందు తెలుపబడినది. 

తా, ఏజా గ త్సషష్నాదిరాప మగు వ్రపంచమును ఆనంద 

మయకోశను పుట్టించెనో యాజగత్తును నింకొక విధముగా మాక్చు 
టకు నెవంయను సమర్థుంయ గాయ, కావున ఆనంననుయకోశము స్వ 

న సరు డని లెల్పంబడెను, 

ఆవ, ఇపుడు సర్వజ్ఞ తపమును చెలుపుచున్నా డు: 

వ్ అ శేషస్రాణిబుద్ధీనాం వాసనా స్తత్ర సంసి తా 

తాః కోహ్యోకం సరం "లేన సర్వజ్ఞ ఈంత, 161 

బ్యా. ఇదానీం సర్వజ్ఞ తషమువ పాదయతి.....అ క్ర సామ ్టేఒజ్ఞానే కారణభూ తే 

కా ర్యభూళానాం సర్వస్రాణిబుద్గీనాం వాసనా నివసతి. శాబిళ్చ వాననాఖిస్పర్వం 

జగల్ (కో,డీకృతం వెషయి కృతం "లేన సర్వబుద్ధివాసనావదజ్ఞానో పాధిక ల్వేన 

సర్వజ్ఞ జచ్యత ఇత్యర్థః. 
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టీ, తత్ర, = ఆయానందమయకోశమునందు, అశేష ప్రాణిబుద్ధీనాం - అశేష = 

సమ_స్తమెన, ప్రాణి = జీవులయొక్చ్క, బుద్ధనాఎ = బుభ్గులయొక క, వాసనాక=సంస్కా_ 

రములు, సంస్థ తాః = ఉండియున్నవి. తాభిః = అవాసనల వేత, సర్వం=జగ త్రంతయు, 

కో,డీకృళం = నిండియున్నది, "లేన=అఐదు చేత, సర్వజ్ఞ 8 జా సర్వజ్ఞ? డని, ఈరితే8= 

శెప్పంబడెేను. 

తా, ఆయజ్ఞానస్వరూవమైన యానందమయకోశ మనెడి కారణ 

మునందు జీవుల బుద్ధివోసనలు ఛై గానుఫోనులోని ప్రటులయందు మాట 

లును పాటలును చేరియుం కునట్టు 'సేనవై మెయున్నని, . గ్రామఫోనున్లేటుకు 

సూది తగిలిందినవెంటనే మాటలు పాటలు వెడలునట్లు ప్రపంచ 

ముంతయు ఆబుద్ధిప వాననలచేత స్పష్టమగుచున్నది. కనుక " అవకానంద 

మయకోశము సర్వజ్ఞాం డని చెప్పబడెను, 

అవ. సర్వజ్ఞ త్వము పొందినట్లై తే అందజికిని యాయశుభవ మెందుకు కలుగదు 
జ చానా 

అని శంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు! == 

చా లి 
న్, సనానాం పరొ త, త్వాత్సర్వజ్ఞ త్యం నహీక్ష్యు తే, 

సర్వబుస్థిషు ల తేన ద ప్రొ వాసనాస్వనుమాయ కామ్, 162 

వ్యా. ళు యది సర్వజ్ఞ శ్వమ స్తీ తర్హి తత్ కుతో నానుభూయత ఇత్యాశంక్య 

శదుపాధినాం వాననానాం వరోత తార్షన్నానుభవ ఇ త్యావా---వాసనానామితి. 

కణం తర్హి తదవగమ ఇ త్యాళం క్యాహ----సర్వబుద్ధిష్వితి; సర్వబుద్ధినిష్ట్రం సర్వజ్ఞ త్వం 

సకారణభూత వాసనాగ తసర్వజ్ఞ త్వపురస్నరం భవితుమర్హ తి. కార్యనిష్థ ధర విశేష త్వా 

క్పటగ తరూ పాదివదిత్యర్థః. 

టీ. చాననానాం = బుద్ధివాసనలు, వరోత్షత్వాత్ = (పృత్యతయులు కావు 

గనుక సర్వజ్ఞ త తర్పం = సర్వజ్ఞ త్వాదిధరము నహీ కులే = అనుభవింపంబడుట లేదు. 

తత్ = అసర్వజ్ఞ త్వ్వమును, సర్వబుద్ధిమ = అన్ని బుద్ధులయం దును, దృష్ట్వా = చూచి, 

వాననాను ఆ బుద్ధిం స్క్హారములయందు, అనుమాయతాం = ఊోహీించి తెలియంబడు6 

గాకు 

ణా, బుద్ధి వాసనలు వ్రత్యతములు కాను గనుక ఆనందమయ 

కోకమునంను సర్వజ్ఞ త "ఏదిధర్త ర ము అెలియంబడుట లేదు. సక లబుద్ధుల 

యందును నున్న సరగజ్ఞ జ్ఞ త్వమునుబట్టి బుద్ధులయం వలి వాసనల నూహించి 

శెలిసీకొనవ లెను. ఎట ననంగా వ న్రనునం దుంజెడి నలువ తెలుపు 
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మొదలై న గుణములు దానికిం గారణమైన దారములలో నుండుటను 

'ఆలిసిఫొనువిధమున కార్యము నందు కనయిజెడి ధర్మము కారణమందు 

తప్పక యుండు నని యూహిం చుట సులభమే కదా, 

న్, విజ్ఞానము నయము ఖ్యేషం కోసే ప ప్వన్యత, చై. చవ హా, 

అంతే _దస్తిష్టకా యమముతి & తేనాంక రామి కా 0 వ్ర చే, 183 

వాన సర్వజ ముప ట్ర ంలర్యామాలి రకు కృమంఠకర్యామిత్వ ముస వా సర్వజ్ఞ ఫీ 8 ఫీ 
పౌదయలతి-విజ్ఞాశేతి. అన్యత్ర పృథివ్యాదొ తిష్ట తిషక యమయలతి యత స్పెనేశ్యన్వయః. 

టీ. విజ్ఞాన మయము ఖ్యేషు = వజ్టానమయోళమ "మొదలగు కోశములయందును, 

వడ, యమయతి = ప్రేలేపించుచున్నాండు (నియమించుచున్నాండనుటు. తేన = 

ఆకారణముచేత, అంశర్యామితాం = ఆంశర్యామిభొవముళు, వ్ర జేశ = ఫౌందును, 

తా, ఈశ ఏరుడు ఆనంచమయకోశము చేత విజ్ఞానకోశము 

ముదనలగు కోశములయందును పృథివి "మొదలగు పంచభూతముల 

యందును లోపలనుండి వే ప్రై, "లేపించువాడ్లై. యుండుటచేత అంత ర్యామి 

భావమును పొంపి అంతర్యామి యని శ్ర. “యో 7. జ్ఞానే తిష్టకా” 

'మొదలెన శుతులచేత నంకర్యామి శూ బాహాళ 'మునందు తెలుషంబడి 
౧__ లో లీ 

'యున్నాండు. 

అవు ఈయబ్గిప్రాయమును నింకొక క్లోకముచే దృఢవజచుచున్నాండు:-- 

న్డ్, బుద్ధా తిష్టకా నాంతరొఒస్యా ధియా నెక్యుళ ధీవపుకి 

ధియేమంతర్యమయతీ ల్యేవం వేదేన ఘోేషి తమ్. 16-4 

వ్యా: అసి న్నే అంతర్యామివ్రావాణం కృత్స్నం (పృమాణమితి దర్శయితుం 

తదేక దేశభూకం యో విజ్ఞానే తిష్టన్ని త్యాది వాక్యమర్థతో 2కుక్రామతి.-__బుద్ధావితి. 
టీ, బుద్ధౌ=బుద్ధియందు, ఆంతర$=లోవలను, తిస్థక్ - = ఉండి, ధీవపుస్సక్ = 

బుద్ధియే యుపాధిగాగలవాండై, ధియా = బుద్ది చేత; నత్యుశ ఇ = చూడంబడనివాండై; 

అంతః=లోవల, ధియంజబుద్ధిని, యమణభతీతి = నియమించుచున్నాం డని, వేజేన = 
చేదమువేత్క నవం = ఈ ప్రకారముగా, ఘోషితం = వెల్లడింవంబడినది. 

తా, -ఈశ్వరుండు వాశాములకును బుస్ధికిని తోపలనుండి నను 

బుద్ధిచేత యాడంబడకపోయినను, బుద్ధియే శరీరముగాం గలవారై 



చి త్ర దీప వ్ర కరణము నవి! 

జ్ _ న కా వు సరీ బుద్ధిని ప్రే రేపించుచున్నా( డని యంత రామి, బృహూణమునందు స్పష్ట క 

రింపంబ డెను, 

శ్లో, తంతుః వశే సత్ యద్యదుపాదానశయా తథా, 
సర్యోపాదానరూవతా త్సర్వ్యత్రాయ మవస్థికః, 165 

వ్యా. ఇదానీమంతర్యామి బాహణస న్య ప్రతిపర్యాయం వ్యాఖ్యాన గ్రంథ 

బాహుళ్యఛయా దా్యాఖ్యానస్య _ సర్వవరా బ్రయసంచారిళ్వనిద్ధయే “యన్న శమ 

భూ లే”ష్వితి పర్యాయం వ్యాచకాణో “యస్సక్వేవం భూతేషు తిష్ట” న్నిత్యస్యార్థం 
దృష్తాం తేనాహ...తంతుః వట ఇతి, 

టీ, వటే = వస్త్రమున నందు, తంతు? = నూలిపోంగప, యద్వత్ = ఏవిధముగా, 

ఉపాదానతయా = ఉఊపాదానశారణమగుట చేత, స్థితః = ఉండినదో, తథా = ఆవిధ 

ముగా అయం = ఈయంతశర్యామి, సరో పొాదానరూవత్వాల్ = సర్వప్ర, ప,వంచమునకు 

నుపాదానకారణమగుటవలన, సర్వత, త జఅంతటను అవని స్థిత=ఊాన్నాండు. 

తా, ఉపాదాన కారణ మనంగా కార్యమునందు కారణము వ్రపె 
గించియుండుట. నూలు వ స్క,మునకు కారణమై వ స్ర్రమునంవ ప్రవే 

శమము కలిగియుండునట్టు అంక రార్టి మియును జగత్తున కుపాదాన-కారణ 

మై జగ_త్తంతేయు నిండియున్నాం డను భావము. 

నో, వటాదవ్యాంతర_స్ట సంతు _స్టంతో రన్యంశు రాంతర్క 

అంతర రత్వన్న్వ ౩ సి శాంతి కా "“ఇాసా వనుమూయ తాము, 166 

వ్యా. hansen సర్వ తాయ మది స్థిత శ్చేల్ కిమితి సర్వత, నోవ వలభ్యత 

ఇత్యాళంక్య సర్వాంతరత్వాది త్యాహావటాదపీలి. అల్రేేదమనుమానం..._.ఆంతరత్వ 

తారతమ్యం కచిద్విశ్రాంతం తారతమ్య త్వాదణుత్వ తారతమ్యువదితి. 

టీ. వటాదపి = వస న్ర్రముకం టౌను తంతు$ = దారములు, ఆంతరః = లోేవలివి, 

శంతోరపి = చారముకం జ అంథు?$ = నూలుకునక, ఆంతరః = లోవ నీది యతః 
WU 

ఎచ్చటివజకు;, ఆంశరత్వన్య=లోని దగుట, విశ్రాంతి? = సరిపోవునో, తత = అచ్చట, 
అసౌ = ఈ అంతర్యామి, అనుమోయతెం = ద ఉన్న ట్లూహింహబడుణాక. 

శె వస్త్రముకం అ సూలిపోయలు లోవలివి నూలిపోంగులకం కె 
నూలిపోంగుతునుక లోఇలిఏ, అట్టు ఒకదానికంట నొకటి లోవలిదై 

చివర కెక్కడ నాంగిపోవునో యక్క_డ నంత" రామి యున్నా. డని అను 

మాన వ వమాణమువలన నెణటుంగన లెను, అన్నిం:ికిని భోవల నుండుట 

ఛ్లేత్ర తను. నవగోచరు: డగుట చే దని యభి ప్రాయము, 
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న్లో. ద్వాత్ర్యాంతరత్వకశ్యూణాం దర్శనేఒవ్యయనూంకరః, 
న వీవ్యలే తతో యు కి శ్రుతిఖ్యామేవ నిర్ణయః, 167 
వ్యా. నన్వాంకర త్వేవ్యం శ్వాదివదంత ర్యామిదర్శనం కింన స్యాదిళ్యాశంక్య 

"లేఘామివ బావ్యా త్వాభెవాన్న దృశ్యత ఇత్యభి ప్రాయేణావా=_ద్వి త్యాంతర త్వేశి. 

కుతస్తర్హి తన్నిర్హయ ఇత్యత అవా_శత ఇతి, ఆచేశనస్య చేతనాధిస్థానమంత రేణ 

ప్రవృ _త్యనువవ _త్తిర్యు క్రి. (శుతిస్తూదావా త్రెవ. 

టి, ద్విత్ర్యాంతరత్వక కాణాం=రెండుమూ(డు అంతరువులయుక్క, దర్శ నే౭.ీ= 

"తెలియుటయందును ఆయం = కోయంశర్యామి, అంతరస్సక్ = సర్వమునకు లోోవలి 

వాడె, న వీక్యు లేజచూడయడుట లేదు. తతః = అందువలన, యు క్రి శు లిభ్యా మేవ 
యుక్తి శుతులచేకచ్చే నిర్భయః = నిర్హయమగును. (అనయా నీశ్వరనిర్ణ యము చేయవలె 
ననుట, ఆచేతనమగు జగమునకు వేశతనాథారము లేకయే ప్రవర్తనము గూడ దనుట 
యు క్రి “యస్ఫ్వేమ భూ తేమ తెప్టన్ | అనెడి వాక్యము (శ్రుతి. 

తా, అంతర్యామి మునకు తెలియంబడకుండుటకు మధ్య నంత 

రువు లెన్ని యో కలవు, అందుచేత నా యంత రామి యగు ఈశ గరుండు 

అగవడుట లేదు, శ్రుతిచేతను, ఉపాయముచేతను అెలినికొనందగు నని 
'వెద్దలు నిర్ణయించిరి, 

నో పటరూూ వేణ సంస్థానా త్పట_స్టంతోర్భపుర్య థా, 
శ్ న వ సర్వరూ పణ సంస్థానా త్సర్యమస్య వపు స్తథా, 168 

వ్యా. యస్య సర్వాణి భూతాని శరీరమిత్యస్యార్థమాహ-__.వటరూ పీ నేతి. 
వటరూ పే ణావస్థికస్య కంతోః పటళ్ళరీరం యథా. నీవం సర్వరూ పేణావస్థిస్య సర్వం 
శరీరమిళ్యర్థః. 

థి 
టీ. వటరూపేణ = వ స్త్రరూ పముచేక, ఆవస్థానాల్ = ఉండుటవలన, తంతో?= 

దారములకు, వటకి=వస్త్రము, యథాజునీవిధముగా, వపుః = శరీరమగునో, తథా = ఆవిధ 
ముగా, నర్వరూపేణ = సౌర్వాత బ్రముచేత (సరా్వకారముగు, సంస్థానాల్ =ఊండుట 

వలన, అస్య=ఈఆంశర్యామికి, సర్వంజ జగ త్తుతయు, వపుః=శరీర మగుచున్న ది. 

తా, నూలు వస్తాకావముగా నుండుటచేత వస్త్రము నూలునకు 
కరీరమెనటు అంతర్యామి జగదాకావనముగా నుండుటచేత నంతర ౬. ౧౧ | సా 

శం గ్ థి ళో వ, మిక్సి జగ_త్తంతయు శరిర మని శ్రుతి చెప్పుచున్నది, 
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నో, తంతో స్పంకోచవిసారచలనాజా పటో యథా, 

. అవశ్య మేవ భవతి న స్వాతంత్ర్యం పశు మనాక్, 169 

వ్యా, “యస్సర్వాణి భూ తాన్యంతరో యమయిితీతి వాక్యస్య తాత్పర్యం 

సదృష్రాంతమాహ శ్లోకద్వయేన---ళంతోరితి. 

టీ. తంతో; = నూలియొక్క._, సంకోచవిస్తారచలనాభా = ముడి చినపుడును? 

వి స్తరింవంజేసీనవ్వుడును, వట$ = వ స్పము యథా = నీ ప్రకారముగా, అవశ్య మేవ = 
ముఖ్యముగా నటువలెనే, భవతి = అగుదున్నదో, (నూలివలె సంకోవవికాసములను 
పొందుచున్నదో), పటే = వస్త్రమునందు; మనాక్ = ఇంచుకయొనను, స్వాతం, త్ర్యం= 

ప్కకారముణా నజ లేదు. 

తా. నూలును కుచెవటిన, వ.సము కుచ్చె'వెటంబడినట్లును pe” ల్ల 6 ౧౧ 
శా టై | 

స్వతం తృ త్య (తభా=ల౪ 

మ. 

నూలు పజుచిన, వస్త,మును వలింబడిన దగును. నూలు ననుసరించి వస్త్ర 

ముండవలనీనదే కాని వస్తృమున శేవిధమైన సాగతం (త్రృమును లేదు. 
అవ. ' దీనిని దార్దాఎతికమందును చెలియం జేయుచున్నా (డు: 

డ్ 
శ్లో. తథాఒంతర్యామ్యయం యత్ర యయా వాసనయా యథా, 

ని క్రియేత తథా వశ్యం నవ ల్యేన న పంశయ,, 170 

వ్యా. తంతుసంకోచాదీనా వటసంకోఇాది ర్యథా భవతి వీవం వృథివ్యాదిషూ 
పొదాన తేన స్థితో౭.ంత ర్యామో యయా యయా వాసనయా యథా యథా భుటాది 
కార్యరూ-పేణ వికి యే, కథా తథా తత్త త్కార్యమవశ్యం భవతీతి భావః. 

టీ. తథా = ఆప్రకారము, అయం = అంతర్యామి, ఈయంతర్యామి యగు 

సీళ్వరుండు; య కృ=ఎచ్చట, యయా=నీ, నాసనయా = సంస్కా_రముచేత, యథా = 
నీవిధముగా, వి క్రియేత = ఘుటాదిగూపముగా మాటునో (ఆయాకార్యము, తథా=ఆ 

ప్రకారము, అవశ్యం =ముఖ్యము గా (శవ్చక్స, భవ ల్యేవ=కానే యగుచున్నది. 

నా, వంచభూహోములకును ప్రా ణాదులకును నన్నింటికి నుపా 

దాన కారణమై ప్రయు, అంప ళ్య్యామి మమైనట్ట్రయు -ఈశ్వరుండు వమే 

వాసనలవేత నెక్క_డెక్క_డ నేయేవిధముగ వికారమును పొందునో, 
ఘటాదికార్యరూపమును భరించునో ఆయావిధముగ కార్యవర్షమును 
కారణాధీనమై యున్న దనుటకు సంశయము లేచు, 
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శ్లో, ఈశగరస్పర్శభూతానాం వ్యాద్దేశే శకున తిస్టతి, 

భా/మయన్సర్శభూ తాని యం త్రారూఢాని మాయయా, 17! 

వ్యా. నీవమంతర్యామి ప్రతిపాదికాం (శుుతిమువన్యస్య స్మ ఏ తీమప్యుపన్యు 

స్యతి-....ఈశ్వర ఇతిం 

సరీ జీ న్ శ + ఆఆాఅర్జున = ఓీయర్దునా ! యన్హాయాఢాని (ఇవు = యంత్రముల నది 

ప్రించియాన్న వానివలె, సర్వభూతాని = సమ _సభూళములను, మాయయా = (5, తి గుణా 

తృకమైన తన శ క్షిచేక, భా/మయన్ = (కర, ములయందు) (ప్రవ స్రంపంటేయు సున్న, 
ఈశ్వరః=జగన్ని యామకుండు, సర్వభూతా నామ్=సమ స్తభూకములయొక హా వ్యూ్రేశేఐ 

హృదయ ప్ర, దేశమందు; తిష్టతి=ఉన్నాండు. 

తా, టమయర్జునా యం, త్రారూఢుండై నవానిన లె నమ_స్థభూత 

ములను తన మాయచే కర్మ ములయందుం బృవ_ర్టింపంచియుచు నున్న 

జగదీశరుండు సర్షభూతముల హృదయ వ్ర దేశమందు ఉన్నాండూ, 

అని శ్రీకృష్ణపవమాత్మ గీతలలో అష్టునునకు బోధించెను, 

అవ. ఈ వెన చెప్పబడిన భగ వద్వాక్యములలోని యొక్కొ-క వదార్థమును విశద 

వజఅచుచు న్నా (డు; 

శ్లో, సర్వభూతాని నిజ్ఞానమయా స్టే హృదయే స్థితా, 
తదుపాదానభూ తేశ _్లత్ర ని శ్రీయతే ఖలు, 172 

వ్యా. సర్వభూతానామితి చవహ్యార్థ హాహ సర్వభూశానీతి. "తే చ వృాదయ 
శాక పుండరీశే ని స్థితాః, నను తేషాం కుతో వృాద్యవస్థానమి త్యాశంక్య హృద్యంఠ ర్యామిణ 

విజ్ఞానమయా కాశేణ వరిణామాది త్యాహ_కదుహాదాశేతి. 

టీ. సర్వభూతాని = సమ స్తభూతములును, విజ్ఞానమయా? = విజ్ఞానమయు 
లగుచున్నవి. తే = అవిజ్ఞానమయులు హృదయే = హృదయ ప్ర చేశమునంను, స్థితా$= 
ఉండియున్నవి. శదుపొదానభూ తేళః - తల్ = అవిజ్ఞాననుయాఏ కోళములకు, 
ఉపాదానభూత = ఉపాదానకారణమెన, ఈగ = ఈశ్వరు: డు త శ్రీ జ ఆహృదయ 

"చేశమందు, వి క్రీ యే ఖలం = విజ్ఞానమయముగ మాటి వికొరమును ఫోందుచున్నాండు 

గదా. 

తా. సరస్వభూతము లనెడి వైనోకమునంవలి సర(భుూూగవదము మై ష్ 
నకు విజ్ఞాన మయు లని యర్థము, ఆవిజ్ఞానమయస్వయాపులు జీవులు, 
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వానికి నుపాదానకారణ మైన యాళ గరుంకు హృదయమున విజ్ఞాన 
మయకోశాకారముగ. పరిణమించుటం చేసీ హృదయకములమునం చా 
విజ్ఞానమయకోశము లున్న వని యెటుగవలయును. 

అవ, భగవద్వాక్యమునందలి “యంత్రారూ-ఢాని అనెడి పదముయొక్క అర్థ 
మును వివరించుచున్నా (డు: 

నో "జేహాదిపంజరం యంత్రం తదారోహోోే= భిమానితా, 

విహిత వతిషిద్దేషు వృవృ _త్తిర్భ ౧మణం భవేత్ . 178 
వ్యా. యంర్రుకాణానీక్యత ఎసంగ్యైర హాళబ్దయోరర్థమావా...-. టేవాదీతి, 

మయన్ని తి వద వకాతరమాహ.__విహిలేతి. 

2 న న కా. 'దేహోదికము, యంత్రం = యంత్రము 

(అగును. అఫీమానితా = అభిమానము గలుగుట, తదారోపహా? = చాని నెక్కు_ట, 
విహిత ప్ర లిషి ద్ధేము-విహిత=ధర్శ ములందును, (ప్రతిషి ద్థైమ=అధర్య ములందును, ప్రవృ త్తిః= 
ప్రవరర్డించుట, \ భృమణం = తిరుగుట, భవేత్ = అగును. 

తా. పంజరమువంటి చేహేాం ద్రి యాడదికను యం త్రీ మగును, 
ఆబేహేాం చి యాదికమునందు అగిమానము కలుగుటయే ఎక్కుట 
యనంబడును, థరాధర్మ ములందు వ్రృవ్తించుట తికుగుట యగును, 
అని యావిధమున భగ వద్వాక్యమునందోం గల యం త్రారోహళ్ట 
ముల యర్థమును “భామయ౭౯ అను వదములోని థ్ నుథాత్వర్థంబును 
అగు నని యెటుంగునది, 

అవ. ఇవ్వుడు “భోనుయక్” అను వదములోని ణిచ్ అను ప్రత్య యముయొక్క.. 
అర్థమును, మాయా అను పదముయొక్క... అర్థమును చెప్పు చున్నా (డు: @ 
న్లో, విజానమయరూ వేణ తత్ప్రవృ త్తి స్వరూపత్క, 
శ శేశో తే మాయ, క్షా “ 

2 8 స్వళ Bg నిక్రియతే మాయయా భా)మణం హి తత్, 174 
వ్యా. ఇదానీం ణిచ్ (ప్రృత్యయమాయావదయో రర్థమాహ-_-విజ్ఞానమయేతి. 
టీ, ఈశః = ఈశ్వరుండు, స్వశక్త్యా=కన శ క్రిచేతను, విజ్ఞానమయరూపేణ = 

విజ్ఞానమయకోశస్వరూపము చేతను, రత్చ్రవృ లిస్వరూవత38-తల్ =అవిజ్ఞానమయకోళము 
యొక్క ప్రవృ్తి=వ్రవర్రించుటయొక్క_, స్వరావతః=స్వయావము చేతను, ఏ క్రియతే, 
= వికారమును సొందుచున్నాండు. తల్హి = అదియే, మాయయా = మాయ చేత, 
భా)మణం = (భ్రమింప జేయుట (అనలా త్రిపుట అనను, 

'వేదాంత..£ఫ్ 
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తా, ఈశ్యరుండు తన శ క్లిచేత విజ్ఞానమయకోశస్వరతాపము 

గను ఆవిజ్ఞానమయకో క ముయొక - ప్రవ _ర్టించుట స్వరూవముగ ను కోరి 

ఇామము పొందచున్నాయ. విజ్ఞానమయకోశస్టరూవుం డగు చున్నాయ 

డనుట. ఇ ట్లగుటయే మాయచేన తిరుగునట్లు చేయుట యనంబ మును. 

అవ. “యః పృథివ్యా మంతరో యమయతి” అను శ్రుతియందలి యవమయితి 

యనువద్రమునకును ఇదియే యర్థ మని చెప్పీ యావరుసలలా ఛెన్నిసారు లీవదము వచ్చి 

నను, ఇల్లే యర్ధమును ఇెప్పుకొనవలసీన దనియుం జెవ్వచున్నాండం:--- 

నో . అంత ర్భమయలీళ్యు క్య్యాయ మేవార్థ శ్రుత 
శత 

పృథివ్యాదిషు సర త్ర న్యాయోఒయం యోజ్య తం ధియా, 175 

వ్యా శూతన్య యమయతీతి పదస్యావ్యయ మే వార్ల ఇత్యాహ----అంతర్య
 

మయతీతి. ఊఉ కృవ్యాఖ్యానం పర్భ్యాయాంత నేష్వతిదిశతి.._వృథివ్యాదిష్వి ల - 

టీ: అంత8 = లోపల, యమయతీతి = నియమించుచున్నాం( డని, తారా = 

చెప్పుటచేక, అయం అర్థ వీవ=కఈయర్థ మే, శ్రుకొఇశ్రుతియందు, శ్రుతః = వినంబడినది, 

ఆయం, న్యాయః= న్యాయము, పృథివ్యాదిషు = భూమి మొదలగు వంచణూూశముల 

యుందును, సర్వ త్ర=అన్ని చోట్లను, థియా= ప్రజ్ఞ చేత, యోజ్యతాం = సంబణధథించం'జేసి 

కొనవలయును. 

తా, 'అంతర్గ్యమయతి" అను పదము చేత స్ గ్రరుంయ శర తొషంత 

రుండై నియమించుచున్నా6 డనెడి యర్గమునే శ్రుతి దెలుఃకు గున్న ది 

గావున బ్ల'క్లే యావరుసలో పృతివాశ్య్యాంతమున వచ్చెడి “యూామయుతి” 

పదమునకు అర్భను చెప్పుకొనవలయును, 

అవ. మన సర్వకార్య ప్రవృ త్తియు ఈశ్వరాధీన మే అయియున్నది యిని వెవ్వు 

చున్నాడు: 

న్ జూనామి ధర్మం న చ మే ప్రవృ_ర్తిర్ణానామ్యధర్శం న చమ నిచ్చ త్స, 

శేనాపి దేవేన వాది స్థితెన యథా నియుక్షోఒస్సి తథా కగోమి. 

వ్యా (ప్రృవృ త్తిజాతస్య. సర్వ స్యేశ్వరాథీన తే వదనాంతర ముభాణారలెిటి, 

జానామి ధర్మమితి. 

టి ధర్యం=ధర్మమును; జానామి = ఎయుంగుదును. మే=నాకు (దానియందు), 

'చ్రవృ త్తి ప్రవ ర్దించుట, నచజలేదు. అధర్మం=అధర్మ మును, జానామి
 ఆ గు 'డియయింగు 

crf} 

దును. మే=నాకు (దానియందు, నివృర్తిః = ప్రవేశింపకండుట, నచ=లేదు. హృది 
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యమునందు, సి -తిబ==కన్నట్లి? శేనాపి = ఒకానొకండైన, దేవేన = చేవునివేత, 

ఇ=పీవిధముగా, నియం _క్తకి = నియమింపబడిన వాండను, ఆసి,=అయితినో, తథా = 

ముగా, కరోమి = చున్నాను 

శా, నాకు ఇదె ధర్మము, ఇది అధర్మము అని తెలియక పోలేదు 
), ధర్మ కార్యము నూ చేయుటయు అధర్మ "కార్యమును మానుకొనుట 

ను మాతవముం "బోదు దినికి కారణ మేమి యని అందులేమో, 

డో నావ్బౌడయయుయుననుండి స్రీ లెపించి బలాత్మారముగాం బని 

ంంచుచున్న బూంు గాన, నాయంతరాత్మ ఎట్లు ప్రే రేపించునో 

మై చేయుదును. 

అవ. ప్రవృత్తి కరము దీనము గాక, ఈశషరాధీన మయ్యె చేని పురువుండు ప్రయ 

వవలయును అను తోక బాడుక నిరర్గక మగును గదా యని శంకించి ఆ పురుష 

కుక్నమును ఈశ్వరయా౩మే యగు నని చెప్పుచున్నాండు:-- , 

నార్ధః పురునష-కా బే జే ల్యేవం మా శంకర్ణి'తాం యతః, 

ఈశః పురుపకారన్వరూవేణావీ వివర్హతే, 177 
వ్యా. నను వచ్చు కో రీశ్వరాధిన ల్వే పుపువ ప్రయత్న వ్యర్గస్స్యాదిత్యాశంక్య, 

హప్రయక్న స్యాహీ శ్వ రన్వరూవత్వా చ్లెవమితి పరినారలి నార్థఇతి. అర్థః ప్రయో 

పురుషకారః పురం ఈ. యత్న 8, 

టీ. యతః=వెేహా తువువలన, ఈక? = ఈశ్వరుండు, పురుషకారస్వరూపేణాపీ= 

వప్రయక్నహాహముంతోడను, వివర్హలే = విశేషముగ వర్థించుచుండెనో (అతః = 

గాతున్రవలన్సా పుడు ు-కారేణ == పురువ ప్రయత్న ముతో, ఆర్థక=లాభము, చేతి = 

కని, మా శంక్యతాం == శోంకిందంగహాడదు. 

తా. ఈశర్షయుండు పురుష ప్రయత్న స్గరూవముగా నున్నాడు 

క మనము తప యత్ననుచేయటవలన లాభము లే దని యున్న 

ననుకొనరాదూ, 

అవ. పురుష్మమ్మంమెళ్నము కూడ నీశ్వరస్వరూవమే మైనచో నియమించు 

న్నాం దనియు, [శన మిుంపంజేయు చున్నాం డనియు ననుట వ్యర్థము గదా యందు 
రా వ్యర్థము కాయా అని నుడున్రుచు'న్నా డు: 

ఈదృగ్భో భే నాశ్వ్వా రస్య వనృత్తి రెవ వార్యతాం, 

తథావీశ స్య చోాణఖ్న స్వా త్తానంగత్వధీజనిః, 1/0 
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'వ్యా. నను పురుష ప్రయత్న స్యాపీశ్వరస్వరూప ల్వే యమయతీతి భాామయన్నితి. 
ప్రతి పొదికమంకర్యామి స్రేరణం నృథా స్యాదిత్యాశంక్య తద్భ(ోథేన స్వా త్థాసంగత్వ 

జ్లానలక్షణఫలస్య సత్తా చ్లెవమితీ వరిహరతి... ఈద్భగితి. ఈదృన్న్బో భేనేశస స్య పురుష 

కారాదిరూెపీ పిణాభ్యవస్థాన జ్ఞాశే న (సపృవృ త్తి తిః అంత ర్యామిరూ సే యురం (మ్రేరాం మెవ 

వార్య తామ్. . 

టీ. ఈదృన్నో భేన=ఇటువంటి క్ఞానమువేత్క ఈశ్వరస్య = ఈశ్వరునియొక్క, 

పవృ త్తి లః = ప్రే రేవ గణము, “"మెవ వార్య'తాం=నివారింపబడక పోవుగాక (నివారింప 

బడ దనుటు. కథాకి=అబ్లైనప్పటికని, ఈశస్య = ఈశళ్వ్ణరునియొక్క., బోభేన = తెలిసీ 

" కొనుటచేత, స్వా ళ్తానంగత్వథిజని;-స్వాత్తా = తన స్వ రూపముయొక్క, అసంగ త్వధీ= 

అసంగ త్వజ్ఞానముయొక్క_ు జని? = ఉత్ప లి (భవతి = అగుచున్నది. 

తా, ఈశ్వరుండు పురుష వ్ర యత్న స్వరూపము గాయ గాడ 

నున్నాం డని అెలినికానినంతమాత్రమున ఈశ్వరుడు స్వే లేపించు 

చున్నా (డను మాటకు విరోధము లేదు. తేక పోవుటయే కాక, ఈశ 

రునియొక్క_ స్వరూవమును బొగుగా గృహించుట చేత తాను నవిధ 

మైన సంగము లేనివాం డనెడి (జేనికో నంటనివాం డనుట్స విజ్ఞాన 
నముదయించుచున్న ది. అదియే పరమలాభము, 

ఆవ. తాను సంగము లేనివాం డనెడి క్టానము గలుగుటయే మోతస్వరూప 

మని శుతిస ఎతులు బోధించుచున్న వని చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో Ml ము_క్షిరిత్యాహు శ )తయ స్ప తయ స్తథా, 

తిన తిస్టృతీ మనమైవాజై జై ఇత్యపళ్వరభాషితమ్. 179 

హా ఆత తనో సంగత్వక్టానేవావి కిం పృయోజనమితళ్య త అవా... తాన'తేలి. 

 శ్రుతిస సృ ఇక్యుదికస్య కస్యానతిలంఘునీయ'త్వే న సృృతిం దర్శయతి. శుతిస్టృతీ ఇతి. 

టీ. శ్రుతయః = శ్రుతులును; తథా = అలాగున, న న్యతేయకిజ = స సృ ్రతులును 

తావతా=అక్ క నిస్ఫంగుం డనీ తెలియుటచేత, ము కిరితి=సూతము కలుసచున్న దని, 

ఆహుక=చెప్పు చున్నవి, శ్రుతిస్యృతీ = శ్రుతులును సృృతులున్సు మమ = నాయొక్క 

అసె ఖై వేశ్యపి = ఆజ్ఞ లే సమా యని, ఈళ శ్వరభాషికం - ఈళ్వరజపర మేశ్వరన్వరూపుం 

డగు కీ క్రకృన్తవరమాత, వేళు భాషిశం = తెలుపబడినది. 

ణా శ్ర తులును, స సృృతులును తన యాత తృస్వరూవనుం జీనితో 

నంటనిది అనెడి వ్ జ్ఞానముచే క మోతను గలుగు.నని బోధించుచున్న వి, 
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ఆశు తిన, సతులు నాయాజ్ఞారూపను లని భగవద్దీతేయందు కృష్వపర 

మాత యు వచించియున్నా (డు, 

అవ, శుతిచేతను కాడ ఈశ్వరుడే భయెహాశతు వని తెలుపబడిన దని వెవ్వు 

చున్నా (దుః 

వ్ ఆజ్ఞ యా ఫీతి "హేతుత్వం ఫపాస్తాదితి కి లా శ్రుతం, 

సెర్వేశ్వరక్వ మేకత్సార్థి దంగర్యామిత్వతః వ్యఫక్. 150 

వ్యా. శు, త్యాపీశ్వరస్య భీతిేతుత్వము కృమి త్యావా...-.అజ్ఞయేతి; ఈశ్వ 

రస్య ఖీతిపాతుళ్వ కిమర్ధము_క్షమి త్యాశంక్య న శ్వేశ్వరత్వస్యాంతర్యామిత్వతః పార్థక్య 
సిద్ధయ ఇతి ముత్వావనశ్వేశ్వరత్వ మితి. 

టీ. అస్తాల్ =కోయీశ్వరునివలన, ఫీషేతి=భయము గలుగుచున్న దశెడి శ్రుతి 
చేత, అజ్ఞయా=ఆజ్ఞ వేళు ఫీతెపాతుక తరంజభయహేతుత్వము, శ్రుతం ఫీ = వినంబడు 

చున్నదిగదా, నీఠల్ = ఈభయేాతుత్వము, అంతర్యామిత్వత3 = అంతర్యామిత్వము 

కంటె, సూ =వేణన, సెర్వేశ్వరత్వం=స ర్వేశ్వరస్వభావము; (అగుచున్నది). 

శ్. “సీపాస్తాత్ ” అను శతివలన “ఈగ శ్వ రాజ్ఞ చేశ భయ 

హశుక్యము గలుగు చున్న ది. -ఈ "న యశ వాతుత్యము అంతర్యామి 

స్వభావముకం ఫె వెవైన స శ్వశ్వరభావమే యగును, అనంగా అంత 

. 'ర్యామిత్వముకం టె సనర్వేశ్వరత్వమునకు భేద మున్న దని తెలుపుటకు 
శతి చెప్పె నని తెలియవలయును, 

అవ. లోవలను వెలుపలను నంతయు నియమించినవాండు 5శ్వరుండే యనుటకు 

"రెండు మంత్రములను పఠించుచున్నా (డు: 

నో, ఏతేస్య వా అతుకస్య ప్ర, ప, శాసన ద్రితి శ్ర, త్ర 
౧ 

అంత; పృనిష్ట  శ్నాస్తాయం జనానా మితి వ శ్రుతిః 181 

వ్యా. బహిరంత శ్చేశ్వర నీవ నియామక ఇతశ్య త్ర ప్రిశర్వయుహాన..ఏకష్యేరి 

టీ. వశస్యజ ఈ, అట్ త్రన్య వొ = నాశరహాతుండైన ఈశ్వరునియొక్క_ (ప్ర 

సనే = ఆజ్జ్ఞయందు - ఈ మొదలైన గ్రంథమందు, (సర్వ ప్రపంచము ర మేశ ప్ల 
బ్గా UU ఖా 

యందే వర్తించుచున్న దనుట), శ్రుత శతి వెవ్వుచున్నది, ఇతి=అనియ్సు ఆయం= 

ఈవరమే మేశ్వరుండు; జనానాంజ=జనులయొక్క అంత$=లోవల, ప్వవిష! = (ప్ర 'వళించిన . 
టీ ఆ 

వాండగుచు శాస్తా=శాసించుచున్నా (డు, ఇతి చ=అఆనియు, , శు తిః = వేశాక శు తి 
లో 

చెప్ప చున్నది. + 
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తా, జగ _త్తంతయు అశురుండగు నీశ్వ రాజ్ఞ యందు వ _ర్తించు 

చున్న దనియు, ప్రాణికోటిలో నంతయు నీశ్ళరుః డుండి శానీంచు 

చున్నాం( డనియు నీరెండు మంత్రములు చెప్పుచున్నవి, 

న్, జగద్యోని ర్భవే చేసన వళ వాహ్యయకృ
తణ్వతేః, 

ఆవిర్నావతిరోభావా వుత్చక్షిత్తిపళశయామత ". 
182 

వ్యా: (క మప్రా వృస్యైషయోని రిత్యస్యార్థమావా---జగ ద్యోనిరితి. తతిళ్షా 

ఆాక్టే ' ప్రభవాహ్యయాహి భూతానా మితి వాక్యం హేతు ల్వేన యోజయితి--- 
థ్ 

ప్రభ వేతి. ప్రభ్గవాష్యయావుశ్చ శ్రిప్రళశయా తత్క- రృృత్వాల్ జగద్యోనిరిళ్యర్థుః 

ఊర్పత్తి ప్రశ యకబ్దయోర్యివకి శమర్గమానా_అవిర్భా వ
ే సతి. ఉత్ప శ్రీ ప్రళయావావి 

ర్భావతిగో భావా మతావితి యోజనా. 

టీ. ప్రభ వాప్యయకృత్వతః = సృషిలయమంలను చేయుటవలన, వమ8 జ ఈ 

యీశ్వరుండు; జగద్యోనిః = జగ తారణ యమెన వాడు, భవేల్ జఐఆగును, ఉత్ప త్త్పళ 

యౌ = ఉక్ప త్తిప్రళభయములు రెండును; ఆవిర్భావతిరోభావా - ఆవిర్భావ జా ఈత్చ ర్తి 

యన ఆవిర్భావ మనియు, పృళశయా= ప్రళయ మనంగా తిరోఛావనునియం, మతే "= 

చెప్పబడినవి. 

తా, పరమేశ్వరుండు లోకముయొక్క_ సృష్టిస్టితిలయుతములను 

చేయుచుండుటవలన జగత్తునకు కారణ మనియు ఉత్పత్తివృళయము' 

లనలా ఆవిర్భావతిరో భావము లనియు అనలా వ్యక్త మ/సుటయు 

వ్య క్షనము కాకపోవుటయు నని శ్రుతియందు చెప్పయడియున్న దె. 

ఆప పరమేశ్వరుండు ఆవిర్భావ మనియెడి యుశ్చ త్తికి కారణుం డగుటను 

దృష్టైంక మూలముగా చెప్పుచున్నాడు: 

వో, ఆవిర్మావయతి స్వస్మి౯ విలీనం సకలం జగత్ , 
0 - ఆశి 

ప్రాణికర్మవా దేష పటో యద్వ త్ప్రసారితః, 188 

వ్యా ఆవిర్భావకారిళ్వం సద్భృష్టైంత ముపపాదయతి.-.ఆవిర్య్భా చయ శీతి. 

యథాసంకుచిశళ్చి త్ర పటః స్వస్య వప్రసారణేన స్వనిష్టోని చిత్రాణ్యావిర్భావయలి ఏన 

మిళో౭_పీక్యర్థః, 

టీ, బటః=వ స్త్రము ప్రసారితః = విస్తరింపయడిన దగుచు, యద్వత్ జము ప్ర,శార రు 
ముగా శనయందుం గల చిత్రవర్ణములను తోవింపంకేయుచున్న దో, తద్వత్ =ఆఅటున లె; 
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ఏషకి = క*+శ్వరుండు, స్వస్మిక్ =కనయందు, లీనం = లయించిను సకలం=సనమ నమెనః 

జగత్ = పృవంచమును, ప్రాణికర వశాల్ = జీవులయదృష్టము ననుసరించి, ఆవిర్భావ 
యతి=ఆవిర్భవింపః జేయుచున్నా (డు. (వ్య క్తవజిచుచున్నాం డనుటు 

తొ ఒక బొమృలుగల రంగుబట్ట విడదీనీనవుడు .దానియందలి 
బొమృల నగవజివెడునిధమున _ నీశ్యురుంచును దనయందు లీన మెన 

దొ వ్. 

షె గ ॥ ళో 5 న గ్ల క్షీ స్నా జగత్తును, గ్రాణాలయవృష్టము (అనంగ సృష్ట కాందగిన కర్తల యుద్క్చోధ 

మనుటు ననుసరించి కనంబణిచుచున్నా య, 

అవ. మజీయు నీశ్వరుండే ప్రళయమునకుం గారణ మనుటను ఇపుడు చెల్చ్పు 
చున్నాడు, 

త వో oe దంట. లాండు న్లో. పున_స్తిరొ భావయతి స్వాత్మ న్యేఐ ఖిలం జగత, 

ప్రాణికర్మ తుయవశొ త్పంకోచితపటో యా, ' 184 
వ్యా. త్సస్త్యైవ (వలయకారణత్వం దర్శయతి.__పునరితి, నవవ పటస్సంకు చిఈ 

చిత్రాణి యథా తిరోభావయిలి తద్వదిళ్య రః. 

టి. సంకోచిశవటో యభథభా=మడతపెటయడిన బటపలె, పాణికర తయవశాల్. అ లం J 3 
ప్రాలి=జీవులయొ క్క, కర =కర ఫలములయొక్క_, తయవశాత్ = తయించుటనుబటి, 

— జర్ర ఉం 

అఖీలం=సకలయమెను జగత్ = ప్రపంచమును స్వాత్ర స్యేవ = తనయందే పుస = మజల, 
తిరోభావయతి=లయింవం చేయుచు న్నా డు. 

తొ, బొవ్యలరంగుబట్టను ముదచినవుడు ఆవస్త్రము శనయందలి 
బొమ్మలను గనుపబచని తెఅంగున పరమేన్వోరుయ ప్రవంచఫోగముల 
ననుభ విం గినకర్థము జీవులకు తిరపోలాూానే, సరష వృసంచమును 
దనయందు లయిం36 జేయు నని భావము, 

అన, ఆవిర్భావతిరోభావములం గూర్చి మటికొన్ని దృప్రైంతములం జేవ్యు 

చున్నా దుః 

అత wi Mcrae ఆచ కీ అమ్మష్షే న్లో, రాత్రిఘుస్రా, నుంలృటో భా వున్మలననివిాల నె, 
ఈ 

తూప్టీంఛానమనో ర జీ వి ఇవ సృష్టిలయానిమూం, 185 (a ఓటి 

వ్యా. అవిర్భావఠిరే భొవయె* ర్ల సాం తొంత రాణి దర్శ్భయలి.__.రా తి భుస్త్రా 

విరి. ఘుసో 2వాః వతి. ఘ్రో, 
ట్రీ, రా త్రభు సానివ = రేయుంబగళ్ల వలెను నుష్పటోభావివ = ను న్ద్బా గ్ర 

దవస్థలవ లెను; ఉస్టీలననిమాల'నే ఇవ = ఉఊన్నేపని మేపములవ లెను, తూప్పీంభావమనో 
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రాజ్యే ఇవ=మిన్న కుండుటయు సంకల్పించుటయువ లెను, ఇమొ= కనృష్టీ ప్రళయయములు, 

(స్యా ళౌాంజఅగుచున్వ వి. 

తా, స్పష్టము, 

ఆవ, ఈశ్వరుండు ఆరంభకత్వము చేతనా, లేక పరిణామత్వముచేతనా, జగత్తు 

యొక్క. నృష్రిస్థతిలయమునకు గారణమంటివి! ఆకారణత్వము ఈశ్వరుడు జగ ద్రర్శావ 

ముగ పరిణమించుట వేత నంటివా? ఆరంభకత మం చేత నంటివా? అద్వితీయుండై న చాని 

శారంళకత్వము సంభవింహనేరదు. నిరవయవ మైన పదార్థముగాన  పరిణమించాటయు 

సంభవింవదు అనియెడి పూర్వషతమునకు సమాభానము చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో అవిర్భావతిరో భావళ_క్రిమ శ్తే సన హాతునా, 

ఆరంభపరిణామాది చోద్యానాం నాత్ర సంభవః 1861 

చా నన్వీశ్వరస్య జగద్యోనిశ్వం క్రి సూరంభకల్వేన! కిం చా తదాకాదవరిణా 

మిల్వేన నాద్యః. అద్వితీయస్యారంభకత్వాయోగాల్ న ద్వితీయ! నిరయవణ్యు వరి 

ణామాసంభవాదిత్యాశంక్య నివ _రవాదాశ్యయణాన్నాయం దోవ ఇతి వరిహారతి.... 

“అవిర్భా వేతి. 

టీ. అవిర్భావతిరోభావ శ క్తిమశ్తే షన = సృష్టి ప్రశేయములం 'జేయునత్తి్తి శకి 
గలిశిన, హెతునా=కారణములనేక, ఆరంభపరిణా మాది చోద్యానాంజఆరంభవాదముల 

యొక్కయు, పరిణామవాదము యొక్కయు ఫూర్వవతృములకు, అత్రజఈ వర మేశ్వ 

రునియందు, న సంభవ$=సంఛవించదు. 

ఆా. అనలా త్రాడు సర్బ్పమువలె త ంవెడివిధమున ఆయడిర్షతీయ 
మగు వస్తువు జగద్రూపముగ తోంచు నని చెప్పెడి మావాదయును 
నీప్రూర్వపతుములు ఖండింపంాలనవు, వీనికి సమాధానము ముందు 
గ్ర ౦థములో అదై తానందప్రకరణమునందు స్పష్ట్రవజచియున్నా రను, 

అచట మాడందగును, 

అవ. అద్వితీయుం డైన యీశ్వరునకు చేతనాచేశనరూబమెన జగత్తునకు 
నుపావాన ౯'రణ మగుట యెట్లు అని శంకింపంగా సమాధానము వెవ్వుచున్నాండు:... 

త్ర ఆస్ట ంగో నే న్లో , అచేతనానాం వాతుస్స్యాజ్ఞా 'జ్యాంశ్ సెశ్యర సథా, * 
చిదాభాసాంశత స్టే (స జీవానాం కారణం భవేశ్ 187 

వ్య నన్వేక నీవేశ్వరః కథం చేకనాచేతనజగదుపాదానం భవిమ్యతీ త్యాళం 
కచిత్చా ధా న్యే చాచేకనో పాదానం చిళ్చాాధాన్యేన చేతనోపొదానం ఇచ భని 
మ్య తీ క్యావా=ఆచేక నానామితి, | 
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టీ, జాయజ్య్యాంశక$ = జాజ్యాంశ మైన పృక్ళృతిరూబము, అచేతనానాం=జడము 

లెన చేాంద్రియాదులకు; హంతు = కారణము, స్యాత్ = అగును, ఈశ్వరః = 

ఆక చై తన్యము, కథా = ఆ ప్రకారము, (జడములకు కారణ మగుట న=లేదు,నీషతు= 

ఈశ్వరుం డన్ననో, చిదాభాసాంశతః = మాయా ప్ర తిబింబితమైన యాభాసరూపము 

వలన, జీవానాం = జీవులకు, కారణం = హేతువు, భవేత్ = అగును 

తా. చేహేంది డ్రీయాద్య శె వేతనవ 'దార్థములకు ఈశ పరుడు 

మాయోపాధికుండు కాయంబట్టి ఆమాయ యే శరణ నుగును గాని ఈళ సర 

వైతన్యము ద హాంద్రి యాది జడ పదార్థనమునకుం గారణనము గాదు, 

పకృతిస్తాథాన్యముచేక స అచే? నములకు నుపాదానకారణ మగును, 

చిదాభాసభావముచేశ జీవులకు గారణ మగును. 

న్లో . తమః ప్రథాసః శే శ్రాణాం చిక థానశ్చిదాత్త నాం 

వరః కారణతా మేతి భావనాజ్ఞానకర్శ వి, 188 

వ్ బ్రతి వార్టిక కారేణ జడ చేతనే పాలుళా, 

శి గే సరమాత న న వవోక్తా నేశ్వరస్వేతి చేన్న తత్, 189 

వ్యా. నను మాయావిన ఈశ్వరన్న జగ త్కారణత్వ పృ పృతిపాదన నునువవన్నం 

నుళశేశ్వరాబార్యః వరమాళ్మన నీవ తదభఖిధానాదితి శంకలే ద్వాభ్యాం తమః 

ప్రధానఇతి, తమః ప్రథాన శమోగుణ ప్ర ఛానమాయోపాధికః వరమా శ్రా కే త్రాణాం 

శరీరాదినాం చిత్ప) భానళ్చిదాళ నాం చ భావ నాజ్ఞానకర్శ భః భావనా సంస్కార 

జనం దేవతా ధ్యా నాదికర పుణ్యాపుణ్యాలతణ౨ తెర్నిమి త్తభూ తె రిత్య ర్థః. 

ట్రీ, తమకిప్రభానః = మాయోపాధికుండైన, సరః = పరమాత్మ, కేత్రాణాం= 

జడములైన సర్వశరీరములకును, చిత్స)భానక=మై. తన్యప్రథానుండగు పరమాత్మ: చిదా 

త్రనాం = చేతను-లె నజీవులకును, భావనాజ్ఞానకర ఫి3-భావనా=నంస్కా_రముల చేతను, 

స = = ఉఊపాననముల చేతను, కర బి=పుణ్యపావహపకర, ములచేశను కారణతాొమ్= 

కారణతషమును, ఏలి=ఫొందుచున్నా (డు. ఇతి=ఈవిధముగా చొ ర్లికక కొిెరేధం=నా ర్ట 

ములను చేసిన సులేశ్వ రాచార్యులవేళ, సరమాత్మ న వీవ=ఆశ్ర ఛై వై తన్యమున కే; జడ చేతన 

ఫహీతుతా=చేతనావేతనరూవమిన జగత్తునకు కారణం బట, ఉ-కాజ తెలలవంబడినది. 

ఈశళ్వరస్య = ఈ శ్వరునకు, శేరి వేల్ = 'కారణత్వము వెవ్పంబడ శే దని యంటి వేని, 

శల్ =అట్టు వెవ్వుటు నజకాదు. 
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తా, మూయోపాధికుం డగు సీశషరుంకు జడపదార్థమంలకును, 

చేతన ప్రథానుః డగు పరమాత్మ చేతనములకును సంస్యారముమును, 

ఉహసేలును, సుకృతదుష్కృృతకేర్మ లును అనెడి -ఈమూండు! నిమిత్త తము 

లతో శారణత్వముగ లిగి యున్నాడు. ఈవ్రకారముగా వా్హి రిక శారు 

డైన సులేశ్వరాచార్యులవారు చేకనాషేసనలమణ మైన. జగ తునకు 

కారణ మని వెప్పియుండిరి గాని ఈ పుం జగ తార ఇ వని "చప్ప 

"లేదు, గనుక మా మూయూపాధికుం డగు నిశ్వగు సయ జగ త్కారణుం వపగుట 

యెట్లు తటస్థం చు చును అని వై రెండు కుశ్లో కములచేత వూర్వపతము 

చేయయజెను, 

అవ. వైపూర్వపతుమునకు సిద్ధాంతము చెప్పబడుచున్నది: 

న్లో, అన్యోన్యాభ్యాస మశ్రాపీ బీవకూటస్థ యో రివ, 

ఈక్ళర ' బై న హజోస్స్యర కృత్వా బ్రూ బుషతే సూకేశ షర 1y0 

వ్యా. క్వంపదార్థ ఇవ 'కక్పచాల్భేద్యధెహ్టునారోః వృయోరనో్యో న్యా థ్యానస్బ 

వివక్షీతత్వాన్మెవ మితి బేరివారతిన కల్ ర న్యోన్యాధ్యాసమితి. 

టీం నుశేశ్వరః=వా | రిక కారుండై న సుశేశ్వరాచార్యుండుం ఆ శాసివఇట్టిస్థలము 

- నందును జీపకూటస్థయో రివ = జీవునకును కూటస్టునకును వలె, ఈశ్వర బ్రహ్మణో 

రవి = ఈశ్వరునకును పర బ్రవ్యమునకును, అనోన్యాభ్యాసం = పరన్సరాభ్యాస 

మును, సిద్ధం కృత్వా = సిద్ధమెన దానినిగాం చేసి, బూతే = జగ త్కా_ర ణతర్టమును 

జెప్పెను. 

తా. టఉపూర్వపతువాదీ |! సులేశ్షరాణాయ్యలవారు ఈశః 

నకును, పర బ్రహ్మ హామునకును జీవకూటస్టులకు వలెనే కదా కా? భా 

సమును సెద్ధంపం జేసీ యీశ్వ్వరునకు జగత్కారణత్యమును జెప్పుయము 

న్నాండు. గాని శేవలపరమాత్తకు జగత్కారణత్వమును జొబ్బ'బేసు 
అని అభిప్రాయము, 

+ ఆవ. ఈశ్వర బృవ్యాములకు ఆదా త్యా థ్యాసమును సిద్ధించిన ద్రైంచిమ్ యీ 

శ్వరాచార్యులవారు జగ త్కారణాత్వమును చెప్పి రని నీ ఇట్లు. తెలియును అనిమమెడ 

వేమా. చెప్పెద ననుచున్నా (డు: 

నో సక్యం జ జాన మనంతం య దవా త్స్తా I, క్యా 
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వ్యా. నను నుశేశ్వరాణా మ ర్య్వోరబవ్యణో రన్యోన్యా ధ్యాసం సిద్ధవత్క్భృత్య 
వ్యవవ్బాత ఇతి కతోఒవగవాబ్రల్ ఇక్యాశంక్య ,శ్రుుత్యర్థపర్యాలోచనవకాదితి. దర్శ 
యితుం (శుతిమర్థతః వఠతి-----నత్యమితి. 

తె. సత్యం = నద్రూనుండును, జ్ఞానం = చి ద్రూపుండును, అనంతం = అనంత 

ణు బా అవ్వు న్ని జలోరో్య్యప థై న్న చేవో? - ఖ=ఆ'కాశమును వాయు = వాయున్రను, 

ఆగ్ని=ఆగ్నాి యు, జల=జఉదకయమం నా; ఊర్వీ = భూమియు, పీషథి = సమ న్తమైెన ఓీపధు 

లును ఆన్న =భుజింశెడి పదార్థ లును, చేహ = శరీరములును, సముత్ధితాః = పుట్టినవి, 

ఇతి = ఆని, (శ్రుతిః = వేదమాం (చెవ్వుచున్నద్ని. 

-తా, ఆకాశము ఊవొయును మొదలై న వంచభూతంబులును, రమ 

థి డజనేందజ భులును, భోజ్యవదార్హ౭మాంలును, ర్య గజ్జిజరాయుజాం జస్వెదజము 

లనెడి భూకకోటియు ్హహొదలగు సర వవంచంబును సత్యజ్ఞానానంద 
నగా ర లకక జర /| , కరగని SY క గా. 

సరావు౭డై న వరబ్రహ్యామూం వలన పుట్టిన దని శ్ర త్యం జాన మనంకం 

అనెడి రె_త్తిగయ్యశ్సుతిని: జుట్ట తెలియుచున్న దని భావము, 
(లా వో సు ఇడ “ ~ ౧ 

అవ. ని విప్వు డుదావహా ది -చిన శుతిచత ఈశ్వర బృహములకు అన్యోన్యా ధ్యా 

చము గల దని ఎటు గృహింజు నగును అని శంకించి యు త్తరము చెప్పుచున్నాడు 

. సిత స్ట బవాణొ భాతి హేతుతా న్లో ఆపాతదృష్టిత సత బ్రహ్మ భె తుతా, 

హీాతోశ్చ సత్య ణా తోసా దనో “ఏన్యాఖ్యాస ఇహ్య తే, 192 

బ్యా. చవ ల్వేషా శు ,త8. అనయా కళ్గమన్యో న్యా ధ్యాసావగతిరిక్యత ఆహా... 

ఆపాచేతి. తత తస్యాం ను కే” స త్యాదిలత్ణన్య నిర్దణ బృవుణో జగత్కాారణ 

త్వం జగ ఆక్కారణస్య మాడయావినళ్చిదాభాసస్య చ సత్యత్వమాపాతకః ప్రతీయమాన 
మనో నా్యాధ్యాసమంక-లేణ న ్ర౩టత ఇతి భావః. 

_~= శద వీత టీ. తత్ర = మపైశ్ఫుతాయందు, ఆపాఠదృష్షితు = సామాన్యదృష్టిచే నాలో 
చించిన, (బ్ర్కువ్యాణకి = నిర్ణు ౯౭ డు 

స్పురించు-చున్న్నదది. క్వేంత్తో క్త జ 'కారణమెన ఈశ్వరున రు సత్యతా = సత్యత్వమును, 

ఆపాతద్భృప్రితః = సామాన్వ ౭ షి చేతనే భాతి = తెలియుచున్నది, తస్తాల్ = ఆకార 

ఇంయుంవలన అనోోన్యాధ్యాన 8 జా తఆాదాత్య్యా ధ్యాసము, ఇష్య లే = అంగీకరింవంబడు 

చున్నదెం 

హామునక్కు పీతుతా ౫ జగ త్మా_రణ తేష్టము, భొలి=ా 
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తా, -ఈన్లో క తాత్పర్యము సద్దురువులవలన అంతర్చుద్ధగల వార 

లకుం గాని గ్ పీంపసాధ్యను కాదు కాన జా గ్ర తగా గమనించి 

తెలిసీకొనవలయును. నాశ క్లివంచన లేక దీనిభావమును నెజింగించు 

చున్నాను. 

అథ్య్యాస మనంగా త్రాటిని జూచి పా మనుకొనునట్లు ఒక వ స్తువును 

వింకొకజిగా తలంచుట, ఇంక కాదాక్ష్యాభ్యాస మనంగా రెండు వస్తు 

వ్రులయొక్క_ భధర్మములలో నొకదాని ధర్మములు మణియొకదానియం 

దున్నట్లు నిశ్చయించుట, ఓక మొద్దును మాచి వుగుషుం డనియు, ప్ర ప 

షుని చూచి మొ ద్దనియు తలంచుటన లె జీవ్రనకును కూటనస్థున కును, 

అజ్ఞ్హానదృష్టి చేత నన|ోన్యాభా్టాసము కలిగిన ళ్లు ఈశర్వప.నకును, 

(మాయోపాధికుండైన చిదాభాసునకు నిక్టుణబ హుమునకును, వీరిద్ల 

టీకిని “సత్యం జ్ఞానమనంతం” అనుమొదలై న (శు తీసమావామునందు 

సత్యత్వమును జగత్కారణత్వమును తోంయట పరస్పరమైన యభ్యా 
సము లేకయే సంభవింవనందున, అట్లు సురేళ్వ రాచాచ్యులవా: 

సక్యజ్ఞానానందాదిలతీణమైన పర బ్ర హామునకు జగ త్క్కారణత్వనును 

ఈశ్వర బ్రహములయొక్క తాదాకత్యాధ్యాసమును స్మీవత్రుగా నేసి 
చెప్పి రని తెలియవలయును, 

అవ. ఇట్టు అనో న్యా ధ్యాసముచేత నీద్ధించిన వీకత మును (వ్రశరణారంభమున 
ఉదావారించిన భట్టికపటదృష్టాంతమును స రింవంబేసి స్పషవణచుచున్నా 6డు:--- 

క్ భీ అ 

నో, అన్య|ో న్యా థ్యాసరూ పోఒసావన్నలి  వవటో యథా, 
ఘట్టితే నై కతా మేతి తవ్వద్భా )౦త్ర్యైకతాం గతః, 103 

స్త ర జ జ ల పపమన్ ) న్యాధ్యాసనిద్ధమాశ్వర ట్ర వాణో రేకత్వం పూర్వతో )దావ్భాత 
ఘద్రితపటదృష్టాంతస్థారణేన దృఢయతి. ___అన్య్యోన్వేతి. 

టీ. అన్నలిప్తవటః-అన్న = గంజిచేత్క లివ్ల = ఫవూయంబడిన, వటక= తెల్లబట్ట; 
ఘట్టి లేన = భుట్లికరూ వముతో, ఏకతాం=వకశ (మును, యథా = నీవిధము?గ, నతి = 

పొందుచున్న దో, తద్వత్ =ఆవిధముగాన్పే అనోో న్యా భ్యాసరూపః = వరస్పరా థ్యాస 
స్వరూపుడైన, అసాౌ=ఈశ్వరండు, ఛా ౦ త్య్యా=అజ్ఞానము వేళ, ఏళతాం = ఐక్యుమును 

తా. గంజి కరక్కాయ  మొదలెన అన్యపదార్థముల చెత 
పూయంబడిన తెల్ల నిబట ఘట్టితరావముతో అభేదము గలి * గ 
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బి బవాముతో అన్యోనార్హి ౭ సగము గలిగిన మాయా వ వతిబించితులై న 
కాం అడ కును అజ్ఞానం చేత నిర్దుణ బ్రహనుతో సేదను "లేనట్లు 
అజ్ఞానులకు వోంచయిమున్నా్న డు. 

ఆవ. నిర్దుణ చి ప్తామున కొ ఈశ్వారు నకును అజ్ఞానము చేత ఏకత్వము గలిగినందు 
అకు జృషాంకముం జెప్పి అజ్ఞానులకు ఛేదన్ఫురణము  లేకపోవుటయందు. నింకొళ్త 

దృహపూ౨త మిచ్చుచున్నా ౯డుః=ా 

వ్ చముభూకానమపహాీకాజే = వివిచ్యేే న పామ్మరె,, 

న్ు న. వళ్యం త్యా పాతదర్శినః, 194 

భాం క్యెకళాప అత్తే దృషప్రాంతమఫి ధాయా పాతదర్శినాం భేదాప్ర శీతా 

ఫతోకుక కమేవ దృహైంతాంతరం దర్శయితి.._ మేఘాకాశేలి, తద్వత్ బ్ర, బహూళయో 
వెక్ట్టం మళ్యోంలె, న 'భేదమిత్యు ర్హకి. 

త్, పామనశే8 = అజ్ఞానలచేక, మేఘాకాశమమనాో కాకా -_ మేఘాకాళ పో 
మేథా కాశమును, మహాకాళ” == మహాకాశమును నవివిచ్యేతే = విభజనగాం చెలియం 
బడచ్ర్చ్రుఎ క డ్యల్ = =అటులనే, డా కూ శరోక=వర బ బృహృమునకును ఈళ్వరునకును, విక్యంజు 

ఇేదయుం "తేకపోనుటను, ఆపాతదర్సెనః = వరల కాలేని అజ్ఞానులు, పశ్యం తి=చూ-చు 
చున్నారు. 

తా, తెలియనివారవ మేఘాకాశను వేలు, మహికాశము 
వేణూ అని మయొజుంగక  "ఆెండింటి నొకటిగాయ దలంచినట్లు, అజ్ఞానులు 
-ఈకద్వన సంకు వర్మ్యబపూము కి అని గృ _రైెబుంగక ఆెండు నొకశు యని 

పారపాటుపడుచున్నారు. 

ఆవ. ఈశ్వరపర్థబహూవముంలకు భేద మని తెలియు బెట్టు! అనినం జెప్పు 
శయనా డు: 

న్ ల ఈష కృమాదిఫీ రంగా స్యాత్సరష్థిస్య్థ విచారణాన్ , 

వ గ్ ఎమ వై స య వేను ర్ల ంగం బ్రహ మాయామాచవీ సృజ తవ, ను బాశ (రః. 195 

వ్యా. రుత స్తరి రి బ్రహ శయో శ్మెదావగ తిరిత్య త ఆవ... డవ (క మేతి. “ఉపవ 

క వాససంవనావధ్యాసో2 స్తూ ర్వ శాధలం, ఆర్థవాదోవ వవత్తి లింగర తాత్సర్య 
నిర్ణయ” ఇత్యుకైః పడ్వి వైెర్లి లగి గెళ్ళుతి శాత్పర్యావధారణే సతి ద్రహానంగం 
'మాతావీ స స, వ్రేశ్యపగమ్యత ఇృతు శేషం, 



898 శ్రీ "వేదాంతవంచదళి, మ ఫ్టవ కరణము 

టి. ఉప క్ర మాదిభిః? = ఉషక్షమము మొదలైన, లిం 8 = షడిషధలింగముల 
చేత శాత్పర్యన్య = శు శు శిళాక్పర్ట్ముయొక్క.! విచారణాల్ = విచారణవేయుట 

వలన, (బ్రహ = = పరృబృహ్హము, అసంగం = సంగరహిత'మైనది. వఏీషక=ర్క, మాయాసీ = 

'" మాయయే సేశరముళా గల యీశ్వరుండు, సృజలతీతి=ప్ర, పంచసృష్మి చేయుచున్నాం డని 

. (తెలియుచున్నది) 

తా, “శ్లో, ఉపవకృమోపసంపోరా వభ్యాసోఒపూర్వ తాఫలం 
అర్థ వాదిోప వవ  త్తిళ్చు లింగ్ తాత్పర్యనిక్ష యే, ' అనయా 1. ఉపక క మూవ 

సంహారములు- 2.అభ్యాసను, న -అపూర్వత్వము, 4- ఫలము" ర్. అర్థ 

వాదము, ర_-ఉవప త్తి యనెడి పడ్విధలింగములచేత ఉపనిషత్తులకు 
దాత్పర్వనిర్ణయముం "చేయుటవలన, బ్ర హాము అసంగ మనియు, మాయి 

కుండయిన ఈశ గరుడు జగత్తును సృష్టించుచున్నాం డనియుం చెలియా 
బడును. (లింగ మనంగా నాథ మగు అంకేరార్థము,) 

1. ఉపక శృమము_సృష్టి క బూర మోూవిశ (మంతయు నామ 
రరూవరహిత మై యుంజె నని పృతిపాదించుట, ఇట చేవ సోమ్యేద 
మ్మ అసీక్” ఇత్యాదిశు శుతులు వ్రనూణము,. 

ఉపసంహోరను.__ దృశ వ వ, వంచవముంతయు నాస దూవ వ, హా 
మయమే యగు ననియు, ఆ బ్రహమె సత్య మనియు, ఆబ్రపామే అత్త 

యని చ తిపాదించుట ““వికదాత త్మమిదం సర్వం తత్సత్యం స స ఆళ్ళ 

బ్రత్యాదిశృుతులు ప్ర మాణము. ఈయుప వక, మోపసం హారములు 
రెండును సో అద్వతీయార్తో స్వరూపమును ట్ర తిపాదించుటచేత నొక 
వీంగముగం జెప్పంబడ డును ) 

2. అభ్యాసము ఆబ్రహము నీవే యని యువబేశించుట, 
త్త క్త (మసీ” త్యాదిశు శు తులు ప్ర మాణము. 

లః అపూర్వత___ సంఘాతమం దుండెడి ప ప్రత్యగభిన్న పరమా 

త్త ను ఎబుగవా యేమి, యనెడి “అ అ క్ర తావకిల సతోమ్యననిభాసి 

ఇత్యాది, తులు వ ప్రమాణము, 

4, ఫలము-.ఫ్రార మెంత పర ర్థింతేము నశింపదో అంత నర్యుం 

తము దెహేంః ది ప్రియా ప్రపంచము మిథ్యారూపముగ, దోంచుచు, 



చిత దీవవ పృకరణము 899 త్ర 
ఆస్రారబ్ధమునకు నిశ్నేషనాశన మెప్పుడు కలుగునో యప్పుడు జగను 

' బొత్తిగాం దోయక అద్వితీయాత్తస్వరూపముగ నుండు నని అద్వితీ 
యాత్మ జ్ఞానమునకు ఫలమును ప్రతిపాదించి చెప్పెడి “తస్య తావదేన 
యావన్న విమో మేథ సంవత్సర” ప కాది శు, గు,తులు వ్ర, మాణనుు, 

ర్, ఆర్థవాననము_ఏవ స్తువును వినుటచేత వినడని వస్తువు 

వినంబ! కంచున్న దో, ఏవస్తువును మననముచేయుటచేత  మననముచేయం 

బడని వస్తువు మననముచే మ(బశు చున్నదో యని యిట్లు అవ్వి యాల 
జ్ఞానముకొజకు అర్ధవాదమును బ్రతిపాదించెడి “అనేన “జీవే వేనాత్మే 
నాను నుప్రవిశ్వు యేస్నాశ్రుకం శుకం భవత్యమకం మకమవిజ్ఞాతం 
విజ్ఞాతో BOE వ మోణను. 

. ఉపస త్రి.._మృ త్రికనలనం గలిగిన భుటాదులును బంగాను 

వలన oe కటకమకుటానులును కారణముకంకు రూవనుచే భిన్న 

ముగం దోఢచినను ఈ కార్యములకు ఉచ్చారణముకప్ప  మజీయొక 

అర్థము లేమిచే కారణవ్యతిర్నకృముగ కార్యము లేవనెడి యు కిని 
బ్ర “ఇపావిం చెడి “వాచారంభ? ౩౦ నికారో నామధేయం మృ త్తిశేత్యెవ 
సత్యా మిత్యాది క్రుతులు ప్ర వ మాణము. 

ఈప్ర, కారము వడిషఫలింగముల చేశ శ్రుతులకు 'తాత్సర్యమును 

నిర్ణయించిన ప వానికి శ్రోనణమా త్రమువేత ఆదిషితీయాత్ర జ్ఞ జ్ఞానము గలు 

గును, 

ఆవ, బన్యాముయొక్క_ అనంగ తర్వమును చెలుపుచున్నా (డు: 

న్, సత్యం జ్ఞ హన మనంతం చేత్యుష క్ర క, మూ్యావసంహృతం, 

యతో వాచో నివ రంత ఇ సంగత్వనిక్ల యః, 106 

వ్యా శు, ఆావువక్ర, మూపసంహారె కరూవ దృదర్శశేనో క్షం ద్ర వ్గా౭ణోేనంగ 

త్వం స్పష్షయరి._సక్యమిలే. ఆతో౭.సంగక్యనిర్ణయో భవతీతి శేషః, 

టీ సత్యంజ=సత్యన్వరూవ నునియు, జ్ఞానం=చి ద్రూవ మనియు, అనంతం చేతి = 

అనంత మనియు, ఊవకృమ్యుజ మొదలిడి; యళఃజనీనిర్దుణవర బృహ్యమునుండి, వాచ! = 

సకలవాక్కులును, (వాక్కూని యుపలత ణము చేత స్వేం (ద్రియవ్యాపారము లనుట.) 

నివర్హంళ ఇతి = నివ ర్థించుచున్నవో యని, ఉఊపసంనాళేర = అక్కడికి బృహప్రక 

రణము ముగింవంబడెను. (అంతక8= కనుక, అనంగ శ్వనిర్థ యః = పర బ్ర వ్యాముయొక్క- 

యసంగత్వమును నిర్ధారణము చేయుట (అగును) 



400 శ్రీ వేదాంతపంచదశి, షష్ట ప్రకరణము 

తాశై త్తి తిరియక శ్రుతియందు సద్రూవమును చి ద్రూపనును 

అనంకరాశమును నగు స బ్రహ్ మను అర్థము గల శు. “సక్యుం జ్ఞ జూన 

వునంతం బ్ర హా అని వు వెట్టి యా సృశ్నము కాంతదూర మన 

త ర్వాత చిట్టచివరకు వనిక్టుణపర బ్ర బ్రహమును న ర్వెంద్రి, యవ్యాపారము 

లును గ పెంపళేక యకనీకడనుుడే మజలెనో యనెడి యర్థముగల, 
WU 

శు. “యతో వాచో నివ ర్రంతే”ి అనెడి వాక్యముతో. నిర్జాణ బ్రహ 

స్లరావనిరూపణము ముగింపయిడినది. ఇందువలన నేమి అెలియంబడు 
శై. వము, చున్నది! బ్రహ్ మస సంగవ స్తు వని నిర్ధారణమగు + చున్న దని భా 

అవ. మాయోపాధికుం డగునీశ్వరుండు జగంబు సృష్టించె నచెడి ,శు తిని జూపు 
er, 

చున్నాడు! 

న్స్ కాయా సృజతి విశ్వం సన్నిరుద్ధ్ట స త్ర నూయయా, 

అన్య బ్రిక్టుపరా బ్రూ బూతే శ్ర, త్రి స్తేసోగరన్న ్రజేత్ . 197 

వ్యా. మాయావిన హళ్యరన' సృష్టృక్వ ప్రతిపది కాం శు తిమర్భతో దర్శ 

యతి మాయితి. “అసానాయీ సృజతే విశ్వ మేత త్తసీం శ్చాన్యో మాయయా 
n తార కా చ దర 

సన్నిరుద్ద ఇతి శృుతిరీశ్వరస్య (సృష్పుత్వం, జీవస్య తృత్ర జగతి బద్ధత్వం చ దర్శ 
యతీతి* భావః, 

టీ. మాయీ = మాయయే శరీరముగాగల యీశ్వరుండు, విశ్వం = జగత్తును) 
సృజతి=పుట్టించు చున్నాండు. అన్యః=వేలొకం డగుజీవుడంు మాయయా=మాయశేళ' 

త తృ=ఆజగత్తునందు, సన్నిరుద్ధ ఇతి=ఐనిరోధింవం బడె నని అవరా = వేటొకటియగు, 

శు తి8= వేదవాక్యము) బూూలేఐవెప్పుచున్నది. లేన=ఆ కారణము చేశ, ఈశ పరక=ఈోళ న్వ్ 

రుడు, సృజేల్ = సర్వజగత్తును సృష్టించెను. . 

తా, శ్ర “అస్తా నాయీ సృజతే విశ్వ మేత _త్తసీ 0 శ్చాన్యో 

మాయయా న్నరు ’ అనలా మాయోపాధికుం డైన ఈక గరుడు 

జగ త్తును సృష్టించెను. ఆస్బజింవంిడిన జగత్తునందు వే తొకయు 

అనంగా జీవుడు మాయవచేక నిర్బంధింహుబడె నని యర్థనును శ్రుతి 
వెన్నుటచేక జగత్తులు సృజించిన వాండు -ఈశ్వరుం డని యోలుంగ నగ, 

అవ, ఇంతవజకు చెప్పన ,గ (గ,ంథముచేత ఆనందమయకోశసన్వరూపుం డగు ఈశ్వ 

రుడు జగత్తునకు కారణము అని స స్పష్టవజ-చి చానివలనం బపంచోత్చ _త్తివిధమును 
చెపు చున్నాడు: 
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శ్లో, ఆనందమయ -ఈశో=యం బహు స్యామిత్యవై క్షత, 

వా. నీవమానందమయేశ్వరస్య జగ త్కారణ్వం ప తిపాద్య తసాజగదుత్చ తి (UU హా పై ౨ (వ, కారమావా..._ ఆనందమయఖఇతి. ఈక్షీత్వా చ హిరణ్యగర్భ రూపో౭. భూ శ్రస్తాద్యా 
వతస్తాదిత్యన్వయః. త, దృష్టైాంతమాహ.___సు ప్పిరితి. 

టీ, ఆనందనుయః = ఆనందమయకోశస్వరూపుండై ను అయం ఈశ = ఈ 
యీాళ్వరుండు, బపు స్యామితి = విసారనుగు (ప వంచరూవ మయ్యెద నని అవై 
తత = చూఖెను (సంకల్పించె ననుటు ను పి = 

(1 
సుష _ష్టీ, స్వవ్న॥$ = స్వవ్నరూపము, 

యథా = ఎట్టుగా, భవేత్ = అగునో (అటే యీశ్వరుండును), హిరణ్యగర్భరూవః = 
హిరణ్యాగర్భుం డని పేరు గలవాండు, అభూత్ = ఆయొనుం 

తా. ఆనంచమయకోశళస్వరూవ్రం డైన ఈశ్వరుండు విసారముగా 
నయ్యొద నని సంకల్పీంచి సుషు _ప్యువస్థ స్వప్ననముగా మాజీన అెజుం 
గున పారణ్యగర్భరూపవుం డయ్యెను. -ఈవిషయము సమష్టి లింగశరి రాఖి 
మాని స్వరూవనిరూవణము చేయు సందర్భమున ప్రత్య _కృత్వ వివే 
కనుంనందు విశేషించి చెప్పియున్నాము గనుక గృంథవి_స్తరభీతిచే నిట 
వా య చేదు. 

ఆవ. శ్రుతులలో కొన్ని చోట్ల ఒక దానితర్వాత నొకటి సృష్షింవంబడినట్లును మణీ 
కొన్నిశ్రుతులలో నొక్క_మాఅుగ చే సృృష్టియెనట్లును భిన్న క్రమముగ అనంగా పరస్పర 
విరుద్ధముగ6 'జెప్పంబడియెంగదా ! మే మేది నిజ మని గృహొంవవలె? చేనిని విడువవలె 
నని ప్రశ్న రాయగా నుభయమును గృహీంవ వలసీనచే యని చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, క్రమేణ యుగవదై Qసూ సృష్టి ర్థయా యా శ్రుతి, 
ర 

ద్వివిధ శు తిసబ్బా వా ద్ధి (విధస్షష్న దర్శనాత్. 199 

ల్సి 

మాం “తస్తాద్యా నీతస్తా బాత్రృన ఆ కాళ సృంభూక” ఇత్యాదౌ శ్రమేణ సృష్షి 
శ్రువణాల్ “ఇదగ్ం నర్వమసృజో శేతి, యుగపచ్చ)వణాచ్చ క్ర స్ఫోపా చేయశ్వం? 

కస్య వా హేయత్వ మిత్యాకాంకాయాం శ్రుతియుక్త్య-పీశత్వాదుభయం శ్రావ్యామి 
త్యావా= క, మే కోతి, నషా జగత్స ఎపీకి వైవిధా శ్రు తిసద్భా నాల్ . క్రమేణ యుగ 
పదా యథాశ్రు తి కైయేతి యోజనా, త త్రో వవత్తి ర్వివిధన్వవ్నదర్శనాదితి. లా ్టే 

శ్రానముయు కన్య చాక్రమయు క్షస్య చ స్వవ్నస దార్థజా కస్య దర్శనాదితి భావ, 
 "వేదాంతఒలే6 



402 శీ వేదాంతపంచదక్సి మస్థప్ర, కరణము 

ట్రీ ద్వివిధశ్రు, తిసద్భా వాల్ -ద్వివిధ=రెండువిధము లై న; శ్రుతి = = వేదవాక్యముల 

యుక్క-; సద్భావాల్ = =డండుటవలన, ద్వివిధస స్వప్న దర్శనాల్ దస్టవిధ = రశండువి ధము 

లెన్క స్వవ్న=స్వష్న ములయొక్క- దర్శనాల్ =అనుభవ ముండుటవలన, వష్టూ సృష్టి క=ఈః 

సృష్తి క్క క మేణ వా=దకచాని తర్వాత నొకటి యని గాని, యుగవ వద్వా = = ఒక్కొ-మాలిగా 

పుట్టె నని గాని యథాశు,తి= =శ్రుతులలోం జెప్పంబడినయట్టు, "దే యాజ తెలిసికొననగునుః 

తా, శ్ర శకసాద్యా వతస్తా దాత్మన ఆకాశ స్పంభూతః” 

సృష్టి క క్ట షష నీ శ్, తి మొదలుకొ ని “ఆత్ర వలన ఆకాశము పుక్లైను. 

ఆశాశ్మువలన వాయువు, వాయునువలన నన్నే యు, అగ్నివలన ఉద 

కంబునుు ఉదకమువలన పృథివియు, వృథివివలన. ఓహషభులును, 

కీషభులవలన నన్న ంబును, అన్న మువలన పృరుషుడును వు సై ి నని 

ఇట్టియర్గమును బోధించుచు. నొక శ్రుతి చెప్పినది. మజియొక శ్రుతి 
“స్టన్ 0 సర్వ మసృజత” శన పంచనును సృష్టించెను సడి 

యన్థనును బోధించుచు సృష్టియంకయు న్ నొక్క_మాటుగా జరిగినట్లు 

చెప్పినది. రెండును క్రుతుళే గనుక శెండు విధములును యార్థను 

లని మనము త్ హంపపరయును, మన యనుభవములో స్వన్నము. ఓక 

దానికర్యాత నోకటి వచ్చుటయు ఒకమాజే స్వవ్నమందు వస్తువు 

లన్ని యగవడుటయు( జాచుచున్నారము గాన నుభయవిథమును 

గ్ర్ హించుట యు క్రియు కముగా నున్నది” అని తెలియవలెను, 

అవ, హిరణ్యగర్భునిస్వరాపమును నిరూపించుచున్నా (డు: 

న్లో. సూత్రాళ్తా సూత్త దేహాఖ్య సృర్వజీవఘనాత్త కష 
సర్వ్యాహంమానభాం శ్యాత్కి_) యౌజ్ఞానాదిశ్ క కమా౯, 200 

వ్యా. హీరణ్యగర్భన్య స్వరూవం నిరాపయతి._సూక్రా శతి, సూత్రాతా జాదే 

స్యూకృమివ జగశ్యనుస్యూత ఆశా స్వరూపం యస్య సః సూక్త దేవా ఇత్యాఖ్య్యూ యస్య 
తథావిధ స్సర్వజీవను నాత్ర క సృశేషేహాం జీవానాం లింగశరీరోపాధికానాం భునా 

కక సృమష్షిస్వరూపః, త శ్ర తు సృర్వాహ౨ మానేతి. సళ్వేవు వ్యష్రిలింగ శరీ"లేను 

“ప్ర 

గ్ 

భ్ 

వ్యాపించియున్న వాండు గనుక సూత్రాల యనియు, a = సూ శ "దేనా 
మనెడి పేరు గలిగినట్రియు, క యాన సాదిళ _క్రిమాక= కీ యాశ క్యు జానశ _క్రియు నమ. Uy ఇ 
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ఆజ శబ్దముశేశ నిచ్చాళ కయ గలిగినట్టియు, సర్వాహంమాన ధారి కాల్ =సమ స్తమెన 

లింగం శకిరములయందు నఖిమాన నా గలిషియుండుటవలన, సర్వజీవఘనాత్మ కః-సర్వ జీవ= 

లింగశరీరోపాధిక లగు సర్వ జీ వులయొక్క, ఘనాత్మకః = సమష్టిస్వరూపుడును, అగు 

చంచ్చూ డు. హిరణ్యగర్భుం డకనుట, 

తా, నూత చేపా ముని పేరు గలిగిన లింగళదీరములయం దన్నింటి 

యుందును అభిమానము గలిగి యిచ్చాళ_క్రి జ్ఞానళక్రి (క్రియాశ క్తులు 

గతిని వస్త్రమునం దంతేలు ఊారనులు వ్యాపించియుండులాగంున జగ త్తం 

తయము వ్యాపించిన బాయ కరారణ్య గరు. డగును. ఇది పారణ్యగ ర్తె ఇని 

సర్షెరహావను, . 

ఆవ. హిరణ్యగర్భస్థి తియయ ౨దు జగత్తు న్ఫురించెడివిధంబుకు స్పష్ట్రపజచుటకు 

దృమైంతముప వెవ్వచున్న్నాందూా:--- 
శ్లో. వత్యూపే. నా వదోషే. నా మగ్నో ముంచే తమస్యయం, 

లోకో భాతి యథా తోద దస్పష్ట్రం జగ వీత తే, 9201 

చ్యా. హిరణ్యగ ర్భావజ్రాయాం జగత్స్రతీతా దృహ్హాంతేమానా= ప్రత్య్యూవ, 

కతి. ఇపుత్యూష: ఉఊఉఊపష?కాల$. 

జి. ప్రత్యూష వా = ఆప; కాలమునందుంగాని, ప్రడోశే వా = (సాయం 

కాలము ప్రదోష కాలమునఅండయుం గాని మండే = కొంచెముగా వ్యాపించిన; తమసీ = 

చంకతొయందుం గాని, మగ్న 8=మయుంనింగయున్న, అయం లోకః = ఈ లోకము, యథాజు 

వీ,హ్కకారముగ, భాతలిజప్ర క*శిం ఇముచున్నదో (కనంబడుచున్నదో) తద్వత్ = ఆవ్రకా 

రమే (హిరణ్యగర్భునియంద్ను; ఆజగల్ = లోకము, అన్నష్ట ౦ం=అం త స్సష్టముగాం గొను " 

పింవనిడా, ఈక్యుతే = చూడంబయుచున్నదిం 

అ వే ళో తా, సూరో్యదయయవము కాక ఫూర్ముమును సూశ్యాస్త్రమయ 

మిన తకువాకను ఫొంచెముం చీంకటియున్న వ్వుకు ఈలోక మంత స్పష్ష 
చి - లు 

ముగాం  గనుపింపనట్టు 6 హిరణ్య గర్భస్థీతియమందు భోకము అంతగా 
3 - శరం లు | నఫివర్హి_కృము కానిదై_ యుులం సును, 

ఆవ. అందజీక్ని "తెలియుంనట్రి దృహ్రింతముళు నీసైశ్లోకమునందుం. జెస్సీ యాః 

కృకరణకారంభమున నెండవక్షోకయుంనం జెప్పిన లాం-ధిశతవటద్భృుషాఎతమును నిపుడు "బెల 
య రూ లో 2 

చున్న్నాండు:ంాా 
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న్, సర్వతో లాంఛితో మవ్య్యూ యథా స్వాద్ధృట్టి టితః తట;ః, 

సూమైకారె _స్టభేశస స్వ వపు స్పర్వత్ర, లౌంఫెతమ్. 202 

వ్యా. ఏవం లోక ప్రసిద్ధదృష్టాంతమఖి ధాయ, యథా ధాత ఇతి పూర్వోక్త 

క్ శేఒిహిళం లాంఛికం వటం దృష్టాంతయతి...-సర్వత ఇతి, యథా ఘుట్టితః వటో 

షీముయి రాకారవిశేఇ స్నరాంఛితో భవల్కి తథా మాయిన ఈశళ్వరన్య వపుః అవంచీక కే 

న క *ర్ఫెర్సి ంగశరీరం లాంఛితమిశ్యర్థః, 

టీ. భుట్టితః=ఘట్రిత మెడి § స్థితిని బొందిన, పటః = వస్త్రము, మషహ్యా=మసితో 

(నల్ల నియాకారముతో), సర్వతః = అంతటను, లాంఛితః = సర్వులు గలిగియుండునది; 

యథా=నీ ప్రకారము, స్యాత్ = అగునో, తథా = అప్రకాదము, ఈశస్య = మాయో 

పాధికుం డగు నీశ్వరునియొక్క_, వపుః = స్వరూపము, నూత కానే $=అస్సష్టములె న 

యాశకారములతో, సర్వత్ర = అంతటను, లాంఛితం = గుర్తులు గలదిగాం జేయంబడు 
చున్నది. 

తా, రంగువేయువాయు వస్త్రముల వైన బొమ్మలయద్దకము 

చేయవలయు నని శెల్లని బట్టను బెచ్చి దానిని ముందుగా కరక్కాయల 
సీళ్ళ లోను కొంచెము గంజెలోను ముంచి ఘట్టన చేయును, ఆస్థితి 

ఘట్టిత మనంబడును. అది యాశ స రాశకారస్థితికి దృష్టాంత మగును, ఘుట్టిత 

మైన తర్వాత నావస్త్ర, ము నెండ వైచి ని మోద తాను వేయం 

దలంచిన చొమ్మలయా కారమును నల్ల  నీనునీతో నొక గుర్తుగా చేయును, 

అది వస్త్ర మునకు లాంఛితేస్థితి యగును. అటులనే అపంచీకృతముై న 

పంచభూత కార్యములచేత సుటుతు లేర్పడిన సమష్టి లింగశరీరో పాధికుం 
డైన హిరణ్యగర్భుని యాశకారనము లాంఛిత మనంబడుచున్న ది, 

అవ. అందటిీకిని స్పష్తముగాం "చలియుటకు. నింకొక దృష్టైంతమును ఇవ్వు 

యున్నా (డు: 

న్లో . సస్య వా ఫొకజూతం వా సర్వతో ఒంకురితం యథా, 

కోమలం తద్నదేవై ప, సలవో జగదంకురః. 903 

వ్యా. “బుధ్యారోహాయ వె భచాలత్ ” దృష్రాంతాంతరమూవా...సస్యం వేతి, 

టి, సస్యం వా = _పెరుగాని; శాకజాతం వా = కూరదినుసులుంగాని, సర్వతః = 

అంతట, అంకురితం సల్ =మొలిచి, యథాజనీ ప్రకారముగా, కోవులం = కోమలముగొ 

నుండునో, శద్యణ్ = ఆప్రకారమే హిరణ్యగర్భునియందును, నీవ! జగదంకురః = 

ఈజగ త్రనిడిమొలక, "పేలవ! = సూక్షమై యుండునది, (భవతి = అగుచున్నది) 
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తా, ఒకచోట మడి చేసి వద్గుగాని తోటకూరగింజలు బచ్చలి 
గింజలుగాని చల్లి దినము నీరు చల్లుచుండిన నది మొలిచి బహుకోమల 
ముగ గనయ జెడివిధమున హిరణ్యగర్భునియందు జగత్తు సూక్షరూవ 

ముగా నంకురించి యుండును, 

అవ, ఈవ్రకారముగా సమష్టి లింగళరీ రాభిమాని యగు హిరణ్యగర్భునిస్వరూప 

మును చెలిపి, సమష్టేస్థూలళరీరాల్గిమాని యగువిరాట్పురువునిం చెల్ను చు'న్నా (డు: 

న్, ఆతపాభాతలోకో వా పటో వా వర్ల పూరిత, 

సస్యం వా ఫలితం యద్వ త్త థా స్పష్టవపుర్వి రాట్ ॥ 904 

వ్యా. ఏవం సూత్రాత తృస్వరూవం విశదీకృత్యతసై శ్రవావస్థా భేదం వంచీకృతభూత 

కార్యో పాధికం విరాజం ౮ బృహాంత క్ర త మేణ విశదయతి.._ఆత క్షే పిలి. 

టీ. ఆతపాఫాతలోకో చా-ఆకవ = ఎండచేత, ఆభాత = అంతట. (బి, కౌళింవం 

'జేయంబడుచున్ను లోకో వా = లోకము గాని వర్శపూరిత$-వర్ష = అన్ని రంగులచేత, 
ఫూరితః = నిండింపంబడిను (ఫూర్తిగా రంగులు వేయంబడిన)ు దనుట. వటో వా 
చి _క్షరువుబట్లగాని, ఫలితం = బాగుగా వండిన, సస్యం వొజ్నుపెరు గాని, (స్పష్టముగాం 

యద్వల్ =వీవిధముగాం గనంబడునో, తథాజ=అవిధముగా విరాట్ = విరాట్పురువుండు, 
స్పష్ట్రవపుః=స్పపష్ట్టమెన శరీరవుగలవాండు, (భవతి=అగుచున్నాండు). 

తొ, సూర్యు సుదయించి మయొండ నలుదిక్కుల వ్యాపించినవ్రుడు 

లోక మె ట్లుండునో, , బొమ్మలగుడ్డ రంగు లన్నియు నద్దంబడినత రాత 
నెట్లుండునో, బాగుగా సందినత ర్వాత నై రెట్టుండు నో అక్లే కి రాట్సు 

రుషుండు స్పష్టముగా ం-చీకృరపంచమహాభూాత కార్యో పాధికుం డగుచు 

ప్రసంచస్వరూవముతో న్ నొవ్వుచున్నాండు, 

అవ. ఏపిరాట్పురుషు6 డీవిధముగా నున్న ట్లధీవర్ణి ంవంబడిన తావులను జెహ్వా 

Poon 

. న్. విశ్వరూపాథాయ వ ఏస ఉ_క్షస్పూ "శే ఒవీ పారుమే 

ధా కాది _స్తంబపర్యం? సాం నేశస్యానయ వా నిద, 905 

వ్యా. సూరో్యోదయానంతరమాతెపీన ప్రకాణిత్రో లోకః అతపాభాతలోకు, 

కళ్సద్భా'వే (పృమాణమావావిశ్వరూ పేలి, విశ్వరూపాథ్యాయాదా కీద్భగూ)ప 

ముదిత మి త్వా కాం కాయాం og హది _స్తంబవర్యంతం జగ 

థా శ్రాదీతి. 

0౧ 

శ దూవముదితమి: _ీ ద్యూపముదితమి త్యావా._ 
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టీ. వీమః = ఈ విరాట్పురుమండు, విశ్వరూ పూధ్యాయీ=విశ్వరూపమును తెలిపీన 

గ్షీకలయందలి పదునొకండవ యభ్యాయమునందును పౌరుషే సూశ్తేఒపి = పురుష, 

సూ కమునందును, ఉఊ క్షఃజ తెలుపంబటెను. భ్యాతాది _స్తంబవర్యంతాక్ కా బ బవ్తాచేవుండు 

మొదలుకొని గడిపోచవజకు నుండెడి భూతములును, ఏతస్య = ఈ విరోటపరుషని 

యొక్క. అవయవాక్ = అవయవములనుగా, విదుః= తెలిసికొనుచున్నా రు. 

తౌ, బహాదెవుయ మొదలుకొని గడ్డి పోచవజకు నుండెడు 

భూరజాతము లన్నేయు + నావిరాట్పురుషంనిస్వూవ మగు నవి గితల 

యందు పదునొకండవ యథ్యాయమునను వురుపషసూ క్షంబునను జెవ్చం 

బడియున్న ది, విరాట్బురుషుని వై భవ మంతయు శు తిస సృ ృతులయుందుం 

జెప్సబడియున్న దనుటు, 

అవ. అంతర్యామి “మొదలుకొని కుద్దాలకాదిపర్యంతముగల సర్వవస్తువులను 

నీశ్వరరూవముగా నర్చింపవచ్చు నని మూండు శ్లోకములలోం బెవచున్నాండం:---- 

న్లో, ఈశసూత్రవి రాద్వేధోవిస్ణురుద్రేంద్రవహ్నయ,ః, 
విఘ్న చె రవమెరాళమారికాయత రాక్షసా, 200 

కో విప ప్రవ్త్రియవిట్బూ ద్రాగవాశళ్ళమృగపకీ ణక 

అ [ళ్తవటమాతాబ్యా యవ వీ వి హితృణాదయః, 207 

నో, జలపాషాణమృ త్కాస్ట వాస్యాపుద్ధాల కాదయః 

ఈశ్వ్యరాస్పర్వ వవై శే పూజికాః ఫలదాయినః, 203 
వ్యా వళావతా ప్రశృతే కిమాయాతమిత్యాశంక్యాంతర్యామి ప్ర భతి కు్జూల 

కాదివర్యంతం వస్తుజాతం పృ క్యేకమోశ్వర త్వేన సూజ్య'తా మిత్యావా.ఈెశే ళ్యాది 

శ్లోక, క యణ, 

న ఈశసూ త క విరాడ్వే నోవిమ్హురుద్రే, ౦ద్రవహ్నూయః - ఈశ = = అంతర్య్యామియు, 
సూత (క్రీ=హిరణ్యగర్భుండును, విరాట్ = విరాట్, పురుమండును, వేధ=చతుర్తుఖ బృవ్యాయు, 
విష్ణుజవిష్టుమూ_ర్రియు రుద ద్ర=ళివుండును;, ఇంద = ద్రడదేవేంద్చు(డును, వన్నాయక == ఆగ్ని 
దేవ్రండును, విన్న భైరవ మైరాళమారకాయతో రాత సాం - విఘ్న = విఘ్నేశ్వుయలడును, 
భైరవ = _భెరవుండును మెరాళ = మెరాళుండున్వు మారికా = మారియు యంతు ౬ 
యతంలును, రాశీసాః = రాకునులును వివ వ్రత తి (త్రీయవిట్ళ్యూ ధ్రా, దవా, = ఏవ ప్ర=శ్రావాణు 
లును తత్రియ = రాజులును విట్ = కైశ్యుసను, శూ చాక = శరాూయు లును లో గవాశ వృసపక్షిణానో = సోవులును ఆశ §= గుజ్ణిములున్ను మృగ = సింహము 
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లోనుగాంగలమృగంబులున్యు వక్నీణకి = గరుత్యంతుండు మొదలె నవక్షులును, అళ్వతక్థవట 
చూతాద్యాః - అశ్వళ్థ = రావిచెట్టును వట = మలి చెట్లుళు, చూతాద్యాః = మామిడి 
తులసీ 'వేంప మొదలై నచెట్లును యవ వ్రీ హిళ్ళణాదయక-యవ = యవలు గోధుమలు 
"మొదలై నవియు, వ్రీపి = వడ్డున్సు తృణాదయః ను గడ్డి మొదలై నవియు, జలపాషపూణ 
మృ త్కాన్ట వాస్యాకుద్దాలకాదయః = జల = ఉదకంబును, పాషఫఘాణ = పాహిణమును, 
మృల్ oa మట్టియు, కొష్ట = కొయ్యలును, వాస్యా = ఉలీ చేచాడిస 'మొదలగువని 
ముట్టును, కుద్దాలకాదయః = గొడ్డలి ఖడ్డము మెదలైన ఆయుధములును, నీతే సర్వే 
ఇవి అన్నియు, ఈశ్వరా వవ = ఈశ్వరస్వయావములుగ చే, పూజితాన్సంతః=ఫుజించం 
బడిన వగుచు, ఫలదాయిన$ = వారి వారి యలభ్రీప్టముల నిచ్చు చున్న వి, 

తా, అంతర్యామి "మొవలుగ తృణపర్యంతనుగ గల ద్భశ 
పృపంచములోని సర్వవ స్తువులును ఈశ్వరస్వరూవమే కనుక వీనిలో 
నేవస్తువును బూజించినను -ఈళ్వరునిం బూజించిన శే యగుచు వారి 
వారి య్ఫాష్ట సిద్ధి యగు నని భావము, 

అవ. శు. “శం యథా యథోపాసలే తణె వ భవతి”అచెడి శ్రుతి ప్రమాణమును 
బట్టి పూజించుచున్నా రని వెవ్వచున్నాండు:---- 

న యథా యథోపాసలే తం ఫల మాయు స్టా తథా, 
ఫలొత్క_ర్రాపకర్షా తు వూజ్య వూజానుసారతేః . 909 

చ్యా. “తం యథా యధథో పాస శే తగా వభవితీతి శ్రుతిః త త్తత్వూజాత స్తత్భల 
సద్భావే ప్రమాణమి త్యాహ..యథా యాఖేతి.నను సర్వేహిమాశ్వర తే ఫలవై షమ్యం 
రుత ఇత్యాశంక్య పూజ్యా నామధిస్థానానాం సూజనా నానుర్చాదీ గాం చ సార్ట్టికాది 

ఛేదన వై మమ్యమిత్యావా...-ఫలోత్క_ నేతి. . 

టీ. తం = ఆవరమేశ్వరుని, యథా యథా = ఎన్వ శవ్వరు నీ యేవిధముగ, 
ఊపాసలే = ఉపాసీంచుచున్నారో, ఠథా తథాజవారు వారు ఆయావిధయెన, ఫలంజ 
లాభమును, ఈయు; = పొందెదరు. ఫలోళ్క రావకన్తా తు-ఫల జ లాభముయొక్క 
ఊత్కర్ష = అధిక్యమును, అవక రౌతు = న్యూనతయు (తారళమ్య మనుటు పూజ్య 

ఫూజూనుసారతః-పూజ్య = సొభించం డెడ్ వస్తవులయొక్కయు, పూజా = ఫపూజింఇెడి 

విధములయొక్క.యు, అనుసారత$=తగిన ట్టుగా, (ఛవతిజకలుగుచున్న ది.) 

తా, ఎన్న రెవ్వరు పైనం జెప్పంబడిన 'దేవతాదులను వయేవిధ 

ముగ నుపొసించెదరో అట్టివారు ఆయాలాభములను పొందుదు రని 
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జగ యథా యథోపాస తే” ఇత్యాది శ్రుతికి నర్థము, ఇంక బారు వారు 
పొంచెడు.లాఖములలో న్యూనాధికతలు గలుగుటకు నాయావమరార్టి 
తారకమ్యమును బట్టియు పూజించెడువారు చేయునట్టి వూజా తార 
తమ్యుమునుబట్ట్రయు కారణా మర్చడుచున్నది, 

ఆవ. ముకి యెట్లు లభించును అనినం జెప్పు చున్నా (డు: 

నో, వముక్తిస్తు బ్రవాణ_స్త త్హ్వజ్షూనాదేవ న చాన్య థా, 

స్వవ్రబోధం వినా నైవ స్వస్వప్నో హీయతే యథా, 210 
వ్యా. సాంసారికఫలసిద్ధిరేవం భవతు. ముక్తిః కస్యో సాసనాద్భ వతీ త్యా శంక్య 

జ్ఞానవ్యతిరేశేణ న శేనాపి భవతీత్యావా...ము _కిరిలి. కత దృష ంత మావా. 
స్వప్రబోధమితి, స్వజాగరణమంత ేణ న్వని దా॥కల్పితన్వపొప్నే యథాన నివ ర్తతే, 
తథా బ్రవ్నాత త్త పజ్ఞానమంతక రేణ త దజ్ఞానక ల్సి తేస్స పనంసారో న నివర్తత ఇతి భావః, 

టీ. ముక్తిస్తు = ము క్రి యన్ననో (జన్మ రాహిత్యమన్ననో) ద్రవ్గాత త్త క్షజ్ఞానా 
దేవ బృహృత శ్ర §= అద్వి తీయమైనట్రియు, (వ్రృళ్యగఖిన్న మెనట్టియు వరృవ్వాస్వరూ 

పముయొక్క, కైనా చేవ=జ్ఞానమువలననే (భవతి=కలుగుచున్న ది) అన్య ధాజ పేటోక 
విధముగా న చ=మాతఠుము కలుగదు. స్వస్వవ్న:$-స్వ=తనకుం గలిగిన, స్వవ్న$8 = కల, 
స్వ్యప్రబోధం వినా=మేలుకొనుట లేక, యథాజవీవిధముగా, నెవ హీయ లేజనివ రిం 
పదో (ఆవిధముగా బోధవలన-నే ము క్షి కలుగు ననుట 

తాని ద్ర ంచువానికి వచ్చినకలలు మెలకువ రానిది యెట్లు 
పోజాలవో, జీవునకు అజ్ఞానవ శంబునం గలిగిన సరసబంధములును 
తత్త రజ్ఞానమువలననే తో 'లంగు నని భావము, 

అవ. టెన్టీోవ్రవంచ మంతయు స్వవ్నమువంటి దని వెవ్వుచున్నాండు:ా 
న్లో ఇ అద్వితీయబ్రహక తే స్వవ్నో ఒయమఖిలం జగత్, 

-ఈశజీవాదిరూ వేణ చేతనాచేతనాత కమ్, 211 
వ్యా. నను దై షశనివృ త్రిలక్షణాయా మునే స్స పన్నదృహ్రాం తేన త్త ప్రబోధ 

సాధ్య త్వ్యాఫిధానమనుపపన్నం. నివ _రస్య దె వ్రతన్య స్వ వ్న తుల్య త్వాభావాదిత్యా 
శం క్యాన్యథా గ్రృవాణజరూపత్వేన స్వప్న తుల్యత్వమ స్యేవ. “తృయమేతక్సును పం 

స్వప్నమాయామ్మాక మితి శ్రుక్యాభిహితత్వా నైవ మిత్యావా___అద్వితీయేతి. ఈశ 
జీవాది రూెపీణ వ రమానం వేత త్ర న 

b సే ర్త నాక కం యదఖిలం జగద స్త శ్రయమద్వితీయ బ్ర వ 
కల్వే స్వవ్న ఇతి యోజనా, 
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టీ. చేతనావేతనా త్న కం - చేతన = చై వైతన్యరూపమెనట్రియు, అవేతనాత్ర కంజు 
జడళావమెనట్రియు, ఈశణ్ మాదిరూపేణ = సశ్య్వరుండును డేవ్రడున మొదలు గాలలి 
గిన స్వరూప పముతో వర్రించెయ3 అఖిలం = సమస్తమెవు, జగల్ వావప్రవంచము; అద్వితీయ 
డవ్యాతత్వే - అద్వితీయ = థై సశరహితమైన (తనకంటె భన వస్తప లేని ద్రవ 
క త్వ్వేడాబ్రవ్షగ్వరూపమునంట? అయం=ళఈ డై రకప్రచంచము; స్వష్నః = స్వవ్నము, 
(భవతి = షర) 

. ఈక గరుండకూ జీవ్రయ “మొదలగు స్వరూవముతో వర్తిం 
చుచు తెకనానేతనరూా కే యమున యాద దక్షత వవం చనముంతయు ఆయది( 
తియువర 7 శ్రుహాతక కృమునంుం ుష్నమై యున్నది, అనంగా నీదై సత 
శ కంచము వా _స్రవవముం ౫ా లేదని భావము, 

అవ. జీవేశ్వరులం ఆద్వ్వా తీయ బ్రవాముకం టె ఫిన్నులం గానిచో, ఇ చై్వకప్రవం 
చమం లేనివారు గా నేల చెక్సుంబుడిరి యని శంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: 
వ్, ఆనందమయనవిజ్ఞానవఎ మాం వీశ్యరజీవకా, 

కదరాయయా కల్ప తా కితౌ 7 తాభ్యాం సర్వం వశల్చితమ్, 2 | ల 
వ్యా. నన్వీశబీవయో దృ ) హాభిన్న యో; కం జగదంత; పాతిత్వమి త్యాశంక్య 

తయ రాయాకల్పిత తేషేన ౭3౫ దంతఃపౌాతిశత్వమి క్వావా_..అనందమరయేి, 
టీ. ఆనందమయవి జ్ఞా నొాయయోా = ఆనందమయకోళ విజ్ఞానమయకోళ స్వరూప 

లెన్క ఊఈశ్వరజీవకొ= ఈశ్వర్ కులం, వితే”=ఈ యిరువురును, మాయయా=మాయ చేత, 
కల్పతే "=కల్పింవంబడిరి. తాబ ప్ర ం=వారిరునవురి చేత, సర్వం = (వ్రృవంచమంతయు, ప్రక 
ల్పితం = కల్పింవంబడినది. 

తా. ఈజగ_ త్రంక ఆయు నూయాకల్సితులై నట్టి ఆనందమయ 
విజ్ఞానమయకోళస్వరూజ్రు లగు నీశ్వరజీవులవేతనే కల్పంవంబడినది 
గనుక జగత్తులో జేరి ౩323వ ర్ఫంయబడిరి, 

అవ. ఎవనివేక నేది కతు్పృంవంబడినవియు నిరూపించుచున్నాండు:___ న్లో. -ఈముణాదిపువేశాంఈఆకా స సృష్టి రీశేన కల్పితా, 
జాగ గ్రచాదివీమోమోం 35 త స్పంసారో బేవకల్పీతు, 218 

వ్యా. తాభ్యాం సర్వం క ల్పిశమిళ్యు క్ట క్షం. త శ్ శేన కియక్క_ల్చిత మిత్యాకాం తూయామావా.._ఈతణాదీతి. “జ వశ్షత్ర లోకాన్నుసృలాన ఇత్యాదికయా “ఏతయా. 
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ద్వారార్హావ్య 'త్యంకయా శ్రు, కు శ్యా ప్ర వృతిపాదితసృష్టి రీశ్వరక ర్త రకా “తన్య త్రీ 

ఆవనథా' * ఇత్యాదికయా “సన వ్రత్రమేవ పురుషం బ్రృహశతమవళ్య” రా 

శు శ్రుత్యా ప ప్రతిపాదికస్సంసారో జీవకళ రక ఇత్యర్థః 

టీ. ఈతణాది శ్ర వేశాంతా-ఈతణ = సంకల్పమే, అది = మొదలంగాంగటిగి 

నట్టియు, ప్ర ప్రవేశ = = ప్రవేశమే, అంతా = అవసానముగా. గలిగినట్రియు; స్ఫృషిః జః 

సృ ఈశేన = ఈ మాయోపాధికుండైన యిీశ్వరుని చేళ, కల్పి తా౭క ల్పిందంజుడినది, 

జాగ గ డారి విమోతాంకక-జ్యాగ గల్ = బాగ గృదవస్థ ఆది = మొదలుగా గలిగిన టియు, 

వమ త-విజేహె కైవల్య మే, లః = = అవసానముగా. గలిగినట్రియు, సుసారకజానంసా 

రము, జీవకల్పితః = జీవునిచేత కల్పింవబడినదిం 

అతా, ఛాందోగాస్వోషనిషత్తునందు శ్ “స ఐక్షత లో-కాన్ను 

సా బ్రతి” అనెడి (శ్రుతి మొదలుకొని శ్ర, “దఏకయా ద్యారా aE 

ద్యత* ఆనువణుకు( జెన్పంబడినసృష్టి -ఈశ్వరునివలన కలిగ ననియు, 

శు. “త్రయ ఆవసథా” అని ప్రారంభించి శు. “స వత మేన ప్రుగుహం 

బ్రహ హకత శ ముహ్యోత్ 4 అనుచాన్నటకు చెప చ్యోరబడిన సంసారము జీవుని 

వలన: గలిగి ననియు దెలియ నగును. 

అవ. బృహ మొక్కటి మ్మాఠ్మ మే సక్య మె యుండ జీవేశ్వరులనుగు రా వాదు 

లెందుకు వివాదవడుచున్నారు అని శంకించి యు త్తరము చెవ్వు చున్నాడు; 

న్ 4 అద్వితీయం ట్ర హత త్త గ్రమసంగం తన్న జానతే, 

జీవేశయోర్రాయిక యో ర్భ ష్షణైవ కలహాం యయుః, 9 Lh 

వ్యా. నను బ్రహ వవ పారమార్థిక తే వాదినాం జీవేశ్య రతత్వవిషయా కక్ర్కతి 

వత్తిః కుత ఇత్యాశంక్య శు శు తిసిద్ధక క్ర కక్ఞానకూర్య శ్వాహ... -అద్వితీయమితి. 

టీ, అద్వితీయం మః నకం టె భిన్నవస్తువు 'లేనట్రియు, అసంగం = జనితో 

నంటనిదియు నైన, తత్ బ్రవశళ్వం = ఆ నిర్హుణన్వరూపమున, న జూనతే = 
(వాదులు గు_ర్జెజుంగరు. మాయికయో$క = మాయ చేశ కల్పితులైన, జీవేశరెరూూకణ ణీ టే 

శ్వతులవిషయమున, వృజ్లై వజనిరర్థకముగ నే, కలవాం=కలవహామును యయుః = ఇొందు 
చున్నారు. 

తె, “విపకశూన్యు లగుచుం.. గొందలు జీవుం డిట్టియాండు 
ఈశ్వరుం డట్టివాడు” అనుచు నేవేవో శేనిపోని యు కును బన్ని 
శుష్కు_వాచనులు. చేయుచుందురు. జీవేశ గరు లిగటును మూయా 
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కల్పితులే యనియ్క  చాప్రణపరబహ మొక్కటియే అవ్వితీయము 
నసలగము నగు ననియు “బోటుంగక ఏవావవడుచున్నా రు, 

ఆవ. వాదులు వివేకతతూా లేక జీ వేశ్వరులను గులించి కలహించుచుండిన మో 
కేల వారింపరా దని శంకించు ఆము్తర మిచ్చుచున్నాండు:.__ 
న్లో జాతా సదా తత్త వైకొస్టా న తు మోదామాహీ వయం, 

అనుశోచాను వవాణాావ్రన్న ఫ్యాంతై కివడామాహీ. 215 
వ్యా. జీ వేశ్వురవిషయయాయా వొదివి ప్ర తివ త్తేరజ్ఞానమూల ల్వే తథావిధత్వం లే 

కిం న బోగనీయా ఇ త్యాశంక్య్వ వృథా కృమత్వా న్నే ర్భాహా జ్ఞా ల్వేతి, 
టీ, తత్వనిష్టూఃజ బ వ్యానాహ్రుులగు, వయంజ=మేము, సదా = ఎల్ల హ్వడునుు క్షాత్వా 

తు==త _త్త్వ్వమును తెలిసియుం డాయ న మోదామెహే=నంతో షించుట లేదు అన్యాక్ = ఇతరులను గూర్చి (ఆజ్ఞానులం “హార్చి, అనుశోవామ వవ = విచారవడుచున్దే యున్నా 
రమా. భాం తైశ=అజ్ఞానులత ౨ నవివదామ్హ = కలహిందంబూనము. 

కా కా బ,హానిసషులమె  సంతవీంవ ని 
చా ఎల్ల వ్వుడును గ స్రాలము సంతేసింపక అజ్ఞనుల్భతిని 

వాతయతవమునకుం జెజుము. 

ఆవ, అట్లు వలువిధంబఎ అ నజ్ఞానమువే ననాత్త వాదము చేనెడువారిని తెలుపు 

చున్న్మ్నా డు: 

న్ - తృృళార్చకాది యో7సాం కొ ఈళ్వ ౫ భా/ంతిమా శ్రి త్కా 
లో కాయకాదిసాంఖా రి ౧౫ జీవే విభ్బాంతిమా ఫీ తాః, 216 

వ్యా. ఈశక్వచే జీవే చ ఇనా ంక్య విప్రతివన్నా న్వాదినో విభజ్య దర్శయలతి.... 
కృకకతి. 

ట్. కళ్వశే = వరమే శ్వ రునినిషయ+మై, తృణార్చ కాదియోగాంతాః = గడ్డి పోచను పూజించువారు "మొదల కాని యోగలవజకును భా)ంతిం = పొరసాటుము, అ శ్హిళ*9 = పడినవారు. జీవే = జఉీవ్చునివిషయమున, లోకాయ తాదిసాంఖ్యాంతాః = లో-కాయతులు మొదలగు సాంఖంవ్య్వా లవజకుము, విభా)ంతిం = విశేషమైన పొరపాటును, ఆళ్ళితాః = పొందియున్నారు. 

_ ఆ ఈచెప్పంబడిన . సాదులలో ఈళ్వపనివిషయమున గడ్డిని బూజించువారుమొదలు *ఊదెదాగులవటకును నంవలు పాొరవడినవానే, 
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లో-కాయతులు మొదలు సాంఖ్య లవణుకును జీనునివిషయమునం జాల 

పారవడియున్న వార లే. జీవశ సరుల నిర్ధారణనిషయమున, నసందయును 

నివ్వులోం గాలు వై చియున్న వారే యని భావము, 

అవ. ఎవ్వండైన నొక్క(డు ఫౌరపాటుపడుము గాని యందటిని పొరబడి రనుట 

పొరపాటు గదా. ఒకచేశ పొరవడి రనుకొందము. అందువలన నేమి నప్రము అను 

ప్రశ్నకు ను క్రరము ఇప్టుచున్నా (డు! 

న్లో అవిషితీయబ హత త్తే ౧౦న జానంతి యదా తదా, 

భా/ంకా వవాఖిలా_స్టహెం క్వ ము_క్షః శక్నేహ వా సుఖమ్, 217 

వ్యా, కుతో భాంతత్వం తేషా మిత్యత ఆహా----అద్వితీయేతి.శతః కిం తత్రా 

వా.---లేషామితి. పరిగృహీతపత ప్రతి పాదనాఖిని వేశేన చి క్తవిశ్రాంత్యభావాత్ ైహిక 

మపి సుఖం లేషామి త్యావా= కేవా చేతి. 

టీ. యదా = ఎప్పుడు, ఆద్యితీయబ్ర వాత త్త క = అద్వితీయమైన పరృబ్ర వ్యా 

న్వరూవమును, న జానంతి=గు ర్చేబుంగరో, తదా = అప్పుడు, అఖులాః = అందలలును, 

భ్రాంతా నీవ=ఫా)తు లే యగుచున్నా రు. తేషాం = వారి! (అజ్ఞానులకు, ముక్రి$జు 

మోతము, కష్ట = ఎక్కడిది ? లే దనుట, ఇవా = ఈలోకమునందును, నుఖంచొ = 

సంతో షమైనను, క్వ = ఎక్కడిది ! 

తా, అద్వితీయ బ్ర హత శక్రషము నెటుంగనివా రంనటుసు 

భాంతులే యగుదురు, అట్టి అజ్ఞానులకు నిహపరలోకములయందు 

సుఖము లేదు. జన్మ రాహిత్య మన్ననో మొదటే వే దని “వేలుగా షున్చ 

నక్క_ణ చేద్మ 

అవ. అజ్ఞానులకు సుఖ మెంశమ్మాత్రము లే దని తీసివేయంసాడదు. కొందలేికీ 

విద్యల చేతను కొొందలిీకి ధనము చేశను, కొందతికి సం'తానముచేళను, కిందికీ (ధిక 

రమువేశను సుఖము కలిగియున్నట్లు చూచుచున్నా మందువేని, యది సుఖ మని ర 
వీదు లనుకొన రని దృష్టాంత పూర్వకముగ. చెప్పుచున్నాడు; 

శ్లో, ఉత్తమాధమభావ క్నేల్తేాం స్యా దస్తు తేన కిం 
స్వవ్నస్థ రాజ్యభి తాభ్యాం న బుద్ధ స్ప ళల ఖలు, 216 

వ్యా. నను తేషాం బ్రహ్మవిద్యాభా వే ఇపీఠరవిద్యా ప్రయు క డ్డ తమూభను 

భావే దృశ్య శే. ఉాత్హమత్వ ప్రయు క్షం నసుఖఎ ేఘూం చిళ్చా ది త్యాళంక్య తస్య 
ముముక్రుఖిరనాదరణీయత్వం 'దృష్టాం లేనాహ... ఊ శమాధ మేతి, 



చి త్ర దీవ వ్ర కరణము 418 

మంచు స్యావేత్ = ఉండునని; అన్తు = ఉండుగాక, "లేన = దానితో, కీం = వ్మి 

(పుచమోజనము! ప్రయోజనమా "లే దనుట, స్వవ్న స్థరాజ్యఖమూభ్యాం - స్వప్న స్థ=కలలో 
నుండిన రాజ్య = రాజ్యముేే తేను భకాభ్యాం = భికాటనముచేతను, బుద్ధః= మేలు 
కొనినా వాడు, న స్పృశ్య తే బులు = నస్పృృళింవంబడండు గదా. 

తా, విద్యాధణాడూలచేత వాదులు ఉ_త్రమాధఢమభావము గల 

దని తలంచిన దలంతుము గాక. దానివలన చి త్తని శాంతిరూప మైన 

చ ఇమోాజన మగపడదు. ఎట్టు లనంగా కలలో రాజము చేనీనను 
శతు మె త్తినను మేలుకొశునత ర్వాత నా కల గనిన వానికి రాజ్యము 

చేసితి మన్న సుఖము లేచు భివ, మెత్తితి మన్న దూఖమును లేదు 

అని ఫర్వజనవిదితమే. కదా. కనుక నట్టియుత్తమాధమభావమును 
ముయుకున్రులు' లెక్క చేయను, 

ఆవ. చి క్తవిశ్రాంతిమేంతువు 'లేమింజేసీ ముముత్రువులు దానిని గణించ రను 
శయనా డు: 

శ్లో. తసానుముమయుఖి ౫ ఇవ వతి ర్ల వేశవాదయోక, 
దారీ శే జూ శ జ 

"కార్యా కింతు బృహూచేశత్వం విచార్యం బుద్ధ్య తాం చతక్, 219 

వ్యా. జీ వేశ్వరచాదరాోాారు క్షీ హేతు త్వాభా వాన్న ముముక్తుఖి స్త (త మతిర్ని 

చేశ నీయ్ త్యువసంవారతి._ త సూదితి, తర్ణి కిం కర్దవ్య మి త్యాశంక్య శ్రుతివిచానేణ 

శివా చోధ వవ క_ర్రవ్య ఇఆా్రహ---!0త్స్వితి. | 

లీ. కస్తాత్ = ఆహేఠతుచువలన;) ముముక్షుభి? = మోకుకాములచేత్క, జీవే 

శరూూాక = జీవేశ్వరవాదములయౌందు, మతిః = బుద్ధి, కార్యా = చేయందగినది, నై వజ 

కాెనే-కాదు. (ఉంచంగూడ బునుతిఎ). కింతు = ఇక నేమి యనగా, (వా తత్త సం = 

అదిర్వ తీయ మగు వర బృహ్మాన్వ దూ జము, విచార్యం=విచారణ వేయందగినది. తత్ = అట్టి 

(బ్రవ్యూన్వరూపము, బుద్గ్య తాం శాన్ = నిత్యావరోత మైనట్లు తెలియనలసియున్న ది. 

తా. మాతఠువుంనా గాత్చృర్యము గలవారు జీ వెశ్వరులవాద 

నముఒతో వృథా శాల వనములు వేయక యొల్లప్పుడును ఉపనిష 
'ేర్తదస్ధ మగు నద్వితీయ చు మ్తూచశ్వమును సిచారణచేసి యట్టి బ్రృవతత్వ 

నుంను అపరొతుస్వరూవముం గా నెజుంగునది, 



414 శ్రీ 'వేదాంతపంచదళి, పష్ట్రప్రకరణము 

అవ, (బృవాన్వరూవ కుమును తెలిసికొనుటకు జీ వేశ్వరులస్వరూవమును నివారించ 

జనదా యందువేని, మంచిది. అట్టి విచారణమును బృహ్మస్వరూపముదనుక చేయవలసిన 

దని చెప్పు చున్నా (డు: 

- ' జ్య న్లో, పూర్వవవతయా తో చేత్త త్తనిక్చయ హేతుతాం, 

ప్రావ్నుతోఒస్తు నిమజ్జస్వ తయోర్నైతావతా వశః, 220 
వ్యా. నను ద్రైన్గాత ర్త ప్షనిశ్చయాయ తయోస్ఫ ప్షరూపం కయ ల్వేన క్షైశవ్య 

మి త్యాశంక్య కథా తే జీవేశవాదయో రేవ బుద్ధిర్న వరిసమావనీయీ త్యావా_ఫూర్య 

వక్షతయేలి. వతావతా ఫపూర్వవతతయా త _క్ట్వనిర్ణయౌహేతుత త్టసంభ వేన తయోర్డీ 

చేశవాద యోచేవావకో వి వేళజ్ఞానకూన్యో న నిమజ్జస్వేతి యోజనా, 

టీ, పూరంపతతయా = పూరందతభావమువేత, తౌ=ఆజీ వేశరులను, (విచార ఏ వ ఏ ( 

యేల్ ) చేల్ = విచారింశెడివక్షమున, తత్త్వనిశ్చయహేతుతాం - తత్వనిశ్చయ = 

బ్ర హూస్వరూపనిశ్చయముయొక్క_; హేతుతాం = కారణత్వమును, ప్రాప్ను తం=పాందు 

నట్టి నీక్క అన్ను = ఉఊవయోగమగుంగాక. నీతావతా = ఇట్రివిచారణ వేత, తయో; = 

ఆజీ వేశ్వరవాదములందు, వశస్పక్ = తన యడ వగుచు; న నిమజ్జస్వ = మునిం 

ఫోకును. 

తా జీ పళ్యరులస్వరూసమును పూర్వవత.ములచెత విచారిం 

చుట బ్రహస్వరూపషమును శెలిసికొనుటకే యందువా? ఆజీవేశ్వర 

వాదనుపలోనే తనయుండ వై మునింగిపోకుము, బహస్మరూనము 
ఆశే య wren 

దనుక వివేకముతో విచారించుము, 

అవ ఇప్పుడు వాది ఫపూర్వవతమును (ఆక్నేపణము 'చేయుచున్నాండు:.-- 

శ్లో, అసంగచిద్విభు ర్ఫీవ స్సాంభ్యో క్ల స్తాదృగీశ్వరు, 
యోగో క్ట కస్ట తమో ర్ట రా శుద తావితి చేచ్చృణు, 291 

వ్యా. నను సాంఖ్యయాగశాస్రో క్ష యోర్టీచళయాక్యుద్ధ చి ద్రూపల్వేన భవద్భిర 

వ్యుపాచేయ త్వాన్న తయోః పూర్వవక్షత్వమితి శంక లే. అనంగ చిదితి. సాంఖ్య యోగ 

శాస్తి క్షయోర్డీ వేళ యోశ్ముద్ద చి ద్రూసక్వేజకి తయోర్వా స్తవ భేదస్య “తెరంగీ కారాన్నా 

యమస్త త్సిద్ధాంత ఇత్యాహ_శ ఎల్వ్వతి 

టీ. జీవః = జీవుడు, అనంగచఛిత్ = అసంగచి దూపుండును, విభుః = 
యా, 

కుండును ఈశ సరః == ఈన్ల పరుడును, తొద్భక్ = అట్రిచాండుగా, (అనంగ చి దూవుం 

డును, వ్యాపకుండును అనుట, సాం ఖో క్తజసాంఖ్యుల చేత వెప్పంబడెను, యోగో క్షణ 



కరణము లర్ 

యోగులచేశను చెప్పబడెను. తౌ = అయీశ్వర జీవు లిద్దబును తత్త్వమోః = తత్ప 

దముయొక్కయు, తషంపదముయొక్క_యు, ఆర్టౌ = అర్థమగుదు రనియు, శుద్ధా = పరి 

'శుద్ధు లగుదు రనియు, ఇతి చేత్ = ఈవిధముగా నంటి వేని, శృణు = సమాధానము 

ఇవ్పుచుస్నాను వినుము. 

తా, సాంఖ్యులును 'యోగులును, జీ వెళశ్వరు లిమవురిని చిద్రూ 

ప్రలుగను వ్యావకులుగను శుద్దులుగను త్ర _త్స్వంపదార్థముల కర్ధ వైన 

వారుగను చెప్పుచున్నారు Er నుక నాసాంఖ్య యాగమతములను 

ఖండింపక అడై ఏతు లగు మారు అంగీకరింపుం డందువేమో చెప్పెద 
వినుము. 

న్లో, న తత్త షయోయథా వర్ధా వస సత్సిద్ధాంత తా ౦ గతౌ, 
' అదై ఏతబోధనాధెవ స కక్ అసి దిష్వలే. 999 

వ్యా. న తీ తత్త పగూరిలి. త్త పంవదయోరుభొ వర్ధావస్థృృత్సిద్ధాంతత్వం న 

గశా వితి యోజనా. నను కూటస్థ ద్రవాళబ్దాభ్యాం శుద్ధా త్త న్టంవదార్థా భవద్భిరపి 

భిన్నా నియాషితొవి త్వా శం క్యావా_అదై ్రతబోధ నాయై వేతి. 

టీ. తత్త్వ మో: = తత్ప్సదముయొక్కయు, త్వంవదముయొక్కయు, అస్థా = 

అర్థమైన, ఉఊభె = జీవేశ్వ్టరు లిరువురు, ఆస త్సిష్టాంతతాం = మౌసిద్ధాంతస్వరూప 

మును న గతౌ = పొందినవారు కారు, సా క్రకా = అవతీము; శాచిల్ =కొంతవఆ 

కును, అదె ళబోధనామైవ - అడ ఏత = శశ కంవదార్థముల ౨ క్యృమును, బోధనా. 

యైవ = బోధించుట, ఇషు చే = కొంళవజకు మాచేత నంగీకరింపంబడినది. 

తా, మాయె దై ఏతస్య వొంచమున త్ర _త్త సంవదార్థస్వరూపులై న 

జీచేశర్ణనలు భిన్ను లని నిత్యే లని యంగీకరింపము.  బ్రహాతే_త్త ఏ 

'మొక్కటియే పరమార్థస్వరూస మగును. అట్టి యదై ద్వైత్మబ, బ హాతత్వ 

మును తెలుపుటకు కొరణసనఅకు నాకోకమును చప్పితిమి. 

అవ. అయితే తళ్త ్ర పంవదార్గవిచారణ యేల చేసెద రంటిరా ఇెప్పెద వినుండు. 

ఆని శవ చున్నాడు: 

న్లో, అనాదిమాయయా శాంతా జగ సువిలతనా, 

మన్యం తే చచ్వ్యుదానాయు శీరలం శోధనం త యూ; 993 

“ న్యా. లోక పృ సిద భేదనిరాసన్వారా శె బెక్యవప్రతి 'పొాదనామయైవ శా వేచేనా 
y 

నూదితౌ, నతు తరూర్భేదః ప్రుతిపాద్యత ఇతి భావః, తర్జ్మి చదార్థకో ధనం కిమిత్యా 



“వేడాంతపంచదళి షహ వప ప్రకరణము 416 శ్రీ హవ 

వా-___అనాదీతి అ లే మాయాశ బన స్వాాశ్య యవ్యా మోహికా ఆవిద్యా అత్య శే. 

తయా వివరీతజానం స్తాం క్ట _ర్హృృత్వాదిమ శ్ర త్రం జీవస్య సర్వజ్ఞ శాష్టదిగుణఆోాగిత్టం 

వేశ్వురస్య పారీమార్థికం కం మన్యంతే. అత స్పన్నివృ త్యర్థ మేవ కోధనం శ్రీయత ఇత్యర్థః" 

టీ, అనాదిమాయయా = అనాదియెనమాయ చేత, భ్రాంతాః = ఖ్రాంతినొందిన 

చారు, జీ వేళశ్వరౌజజీ వేశ్వరు లిద్దజును, నునిలతీణౌ = యథార్థముగా ఢేజము Xe 

వా రన్కి మన్యంతే = ఆభిప్రాయవడుచున్నారు; తదు న్రీదాసాయ-కల్ = ఆబజీ'బేశ్వర 

"భేదము యొక్క: వ్యుదాసాయ = నివృ శ్రికొఆకప్క, తయోః = అజీ వేశ్వరు లయొక్క..! 

శోధనం = పరిశోధవము, శేవలం = ముఖ్యమైనది, (భవతి = అగుచున్నది. 

తా, తనకు ఆశయ మైన వస్తువును మోహింపంజేయునది . 

అవిద్య. అట్టి అవిద్యచేశ జనులు విపరీతజ్ఞానవంతు లగుచ్చు జీన్సునకు 

కర్ర _ర్హృక్వాదిధర, ములును, ఈశ్వరునకు సర్వజ్ఞ ల్యాదిగుణ ఊెరాగిత్వ 

మును పారమార్థిక మని తలంచుచున్నారు, ఆశొరణమువలన నజ జను 

లకు; గల విపరీతజ్ఞానము నివ _రించుటకొలుేే ఆత త ర్త కంపడార్థముల 

యొక్క శోధనమును మేము ముఖ్యముగా జెప్పీలిమి. 
అవ. శీవేశ్వరులకోధనము చేయుటయం దిదివజుకు చెప్పిన దృహైంతమును 

వకము చేయుచున్నాడు: 

.అతే ఏవ్యాత్ర దృష్టాంతో యోగ్యః ద్ర కృమ్యు గీరిత్క 

ఘటాకాళశేమహాకాశజలాకాశా ఛ్ర ఖాత్తకః, శ. 

గ 

3 

వ్యా. పదార్థ కోధన ప్రకార మేవ దిచర్శయిషే _స్తదుపాయ తేన ఇరోం క్ట ¥ 

దృష్టైంకం స్మా సారయశీ-_అకే చేతి. యతః వదార్థళ్ ధనం క క_ర్ధవ్యమళ ఏ జేత్యర్థు. 

టి. అతవీవ=ఇందువల్ల చే, అత్త= ఎక శీ వేశ్వరపదార్థతో ధనవిషయమై, ఆకూన్యః= 

తను ఘటా నాళ మహాకాళ జలాకాహ భ్రుఖాతన కఠ - ఫఘుటాకాశ = నుటూగెశము 

యొక్కయు; మహాకాశ = మహాకాశముయొక్క_యు, జలాకాశ = జలాకొశము 

యొక్కయు అ భృక = మేఘాకాశముయొక్కయు, ఆత కః = స్వరూవము గల, 
దృషైాంత? = దృషప్రాంతము, ప్రాక్, = ఇంశకువూర్టము, సమ్యక్ = లెస్సగా, ఈరిశేరిజ 

చెప్పబడెను. 

తో, తే _త్తష్షంపదార్థశో ధనము చేయవలయును గనుక చందు 
విషయమై ఘటా కాశమపశకాళ జలాకాళ మేఘా కాశస్వరరాజ మైన 
దృష్టాంమును మే మిపివజ'శే వచెపవ్చీయు౦టిమి,. గా 

ఆవ. ఇప్పుడు తత్త స్టంవదార్థముల, శోధింపవలసీన విధమును దెల్పుచున్నా డు: 
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ERR జలాభో9పాధ్యథి నే లె జలాకాశా భఖ తయో, 
ఆధారకా తు ఘతూా కాశమహాకాకె సునిర్మ లౌ 995 
వ్యా. పదార్థకో ధన ఆ గ రమావా---జలాభేేతి, య్ జలాకాశ్శా భీ శే 

జలాఖో)పాధ్యధీన క్వాదపా ర బార్జి శే, తయోరాధారభూతౌ సుటాకాశమవ+-కా కా 
నునిడ తా జలాద్యుపాధినిర యు ఇకా కాళమా క్ర రూ పావిత్యర్థః, 

టీ. కే = ఆశిండైన,  జలాకాశ్నాభ్భఖే = జలాకాశమేఘాకాశములు, జలా 
భా*9-పాధ్యథీనే = జలోపాథి ఆయనునట్టియు, మేఘాోపాధి యకునట్రియం శెండుపాధు 
లక్కు అధినే=స్వాధీనములై నకు - తయో? = ఆజలాకాశ మేఘాకాశంబుల శంటికిని, 
ఆశారా = అధారములైన,  భుటాకొశమవాకాశ” తు = భుటాకాశమహాకాశము 
cy జే, నునిర, అౌజమిగుల కురి ఈుద్ధములు (భఘుటమునకును మేఘుమునకును విలతీణాములై 
యున్న వి. 

తా, జలమునం౫కిు యాకాశమునకు జల మునాధి యగును. 
మేఘుమునందలి యా-కాత్మమ్మునకు మేసు ముపాధి యగును, జలాకాశ 
మున కాథారమైన ఘుతూశకాశమును మేఘాకాశమున కాథారమైన 
యమక కాశమును జబాూకాౌశ  మేఘాకాశములతో నంటక్ర శుద్దము లె 
యున్నవి. ఖా 

ఆవ, దార్షాంతికమును జెప్వుచున్నాండు:..... 

శ్లో. వవ మానందవిజ్ఞాన మయా మాయాధియోర్వకౌ, 
డీ అక గ్ర అన ॥ తదధిఖానకూటస్థ లబ్రుయా ఏ తే సునిర లే, 996 

వ్యా. దార్దాంతికమా హా... ఏవమి తి. 
£ 

టీ, ఏవం = ఈలాగున, ఆనందవిజ్ఞానమయా - ఆనంద = అనందమయకోళ 
న్వ్వయాపుండైన ఈశ్వరుండునం, విజ్ఞానమయా డా నిజ్ఞనమయకిేశస్వ రూపుడైన జ్ఫుం 
ఊతంనూ మాయాధియో$ః = మా౭ముకును బుస్ధికిని వశౌజస్వాధీనములై యున్నారు. తద 

౪1 టీల 

ధిఫ్టైూనకూటస్థ బృహ్మణీ తు- తల్ =ఆయానందమయ విజ్ఞానమయకోేశములకు, అధిస్థాన= 
జ్ చె జం మో రీ గీ అటో అధి, 

ఆభారములెన, కూటస్థ బృ వౌనం =క్తూటస్థుండును; ద్రిహాచై_తన్యముళు నునిర్హ'లే = 
ఆరెండు కోశములయొక్క_. సంజుంధము లేనివె యున్న ని, 

తా ఆనంనమయు సిజ్ఞాన నుయక్రోథోస్న రూప లైన జీవేశ(రులు గి ర కూ ౭వ్భ ప్రాంత వ కారము నూయాబుద్ధులకు రెండింటికి నధిన్ములె 
వేదచాంతంలా?2 7 

€ 
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యున్నారు. ఆయానందమయ విజ్ఞానమయకోశములకు నధిపోనభూతము 

లైన కూటస్థబ బ్రహచైతన్యము “లన్ననో, యాయానందమయ విజ్ఞాన 

ముయసంబంధము తేక ఫఘుటా కాశ మహాకాశనములవ లె విలతణులై 

యున్నారు. అనంగా దృష్టాంతమందు చెప్పబడిన జలమేఘము లనెడి 

యుపాధులను వేటుచేసీచూచిన నచట నాకాళ మొక్క-టియైనట్లు 

దార్హాంతికమునందు ఆనందమయ విజ్ఞానమయకోశము లనెడి యుపా 
ee | 

ధులను వేబుచేసీ చూచిన నుపహిత మగు చి పావై తన్య "మొక్క-టి 

యగు నని రహస్యము. . 

అవ. పదార్థద్వ్యయశోధనమునకు నువయుక్తముగావైన సాంఖ్యయోగమతము 

లను అంగీకరింప మని యినెదవేమో యీశెండింటిని నొవ్వకొంటి మేని నితర తార్కి 

'కాదివాదములను నొవ్వుకొనవలసీవచ్చును గనుక “దశానా మేకాదశి” యన్నట్టు 

పదింటిలో వదకొండవదిగా నంగీకరించెద మనుచున్నా6ండుూలా 

శో ఏతత్క_ల వయోగేన సాంఖ్య యోగ " మతే” యది, 

డేవోఒన్నమయకత్షుక్యా దాత్మ క్వేనాభ్యువేయశా, 227 
వ్యా. నను పదార్థడ్యయకో నకకోబ వయోగి ల్వేనాపి సాంఖ్య యోగ మతశతదషయ 

మంగీ కార్యమితి చేదత్యల్పమిదనుచ్య కే. .ఇతరేపామపీ శా స్త్రాణాం త్ర త్రత్కమోవ 

యోగి క్వే నాస్వాభిరభ్యు "పీేయ త్వాది త్యాహం---వీశదితి 

టీ. వితక్కకోవయోశేన-నీతత్కమో = ఈవదార్థద్వయళోధన మెడి భాగ 
మునకు, ఉపయో గేన=ఐఉవయోగముగా, సాంఖ్యయో?గా = సాంఖ్యమతమునుు యోగ 

మతమును, మతే" యది= వేదాంఠసన్తుతములగునని యంటి వేని, అన్న మయకత క్వాల్: = 

అన్న మయకోశమును చెప్పుట కువయోగించుటవలన, చేవాక=దేవాము, ఆత “తేన = 

ఆశ స్వరూపముగా, అభ్యుపేయతాం = అంగీకరీంవవలసివచ్చును. అ ట్లంగీకరించుటకు 

వీలువడ దనుట. 

తా, పదార్థద్వయన్ ధనమున కుపయోగించు నని సాంఖ్య యోగ 

మతముల నొవ్చకోను మందువేని . నన్నమయకోశమనును చెల్పుట 
కువయోగించు స్థూల దేహమును ఆత్మ గా నొప్పికొ నవలసివచ్చును, కనుక 

నితర మతనులవోలెనే సాంఖ్య మోగమేతములు రెండును వేదాంతన మత 

ములుగా నంగీకరంపబడ వని యభిప్రాయము, 
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ఆవ. మోయ ్వశమతమున శేవిషయమున సాంఖ్యయోగమకములు విరుద్ధ 
ముతె యున్న వనినం చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, ఆత త్త భేదో జగత్సత్య మాన్ ఒన్య వతి చే శ్ర యం 
క్యజ్యతే శై కై సదా నాంఖ్య రరూగ చేదాంతేసము 998 

వ్యా. కుత సరి సాంఖ్య యోగయో Men జీవజీద 
జగత్సత్య ల్వేశ్వరతాటస్థ గ్రలత్ణేజంశే ఇత్యాహ=_అళ్ర "భేద ఇతి, 

టీ. ఆత్త "భేద? = అత్మ ఛేదనునుటను, జగత్సత్యం = జగత్తు సత్యమైన దనుటను, 
రశ = ఈశ్వరుండు, అన్య ఇతి = అన్యుండనుటను; త్ర, త యం= ఈ మూండంశములను, 

త్యజ్య లే వేల్ = వరిత్యజించిన-చో, త దాజఅవ్వుడు, సంఖ్యయోగ చేదాంకనమతిక= 

సాంఖ్యులకును, యోగులకును, అచ చె్వతశాస్త్ర స సమ్మతము. (స్యాత్ = అగును), 

తొ, 1. ఆత తృ భేదమును, లి జగత్సత్యన్వమును, న -ఈశ్వరుండు 
తటస్థుం డగుచు. వేజ యున్నాడు అను నీమూండంశములను వారు 

వదలీ చేసినయెడల అసాంఖ్య యోగమకములు "రెండింటికిని వేదాంతసమ్హ 
తము గలుగును, 

అవ. ఇపుడు జీవం డునంగుం డని తెలిసికొనినచో "మోశతము కలుగుచుండంగా, 

మోరు చెప్పెడి యచి డై రతబోధతో 6 బనిలేకపోవు నని యాష్నేపిందంగా అచ దై పకజ్ఞానము 

కలుగనిది జీవుం డనంగుం డని యెటుంగుట తటి స్టింవ దనెడి యాశయమును మనస్సులో 
నుంచుకొని యుత్తర మిచ్చు చున్నాడు: 

వ్ జో సీ గాం? చ్చ. న జీవ ఒసంగత్వమాలై,ణ కౌ ర వతి చేత్తడ్యా, 
క స గ్ నే థి గ bo 0 సృక్పందనాడదినిక్య మాత్రే ణావి కృ తార్థణా . 299 

వ్యా. నను జీవస్వాసంగత్వ జ్ఞా నాదేవ ము కీసి'దేః కిము దై ్వతబోభేనేత్యా 
ల! టో 

శంక్యా దై త్జ్ఞానమంఠ రేణాసంగ త్వాదికం న సంభావ్యత ఇత్యభినంధిం హృది 
నిధాయో త్రరమాసాజీవ ఇగి, 

ట్రీ, బీవ$=బీవు:డు, అసంగత్వమాల్రే, రాజిలినంగుం డని యొలకీంగినమా, త శ్రృమువేత; 

కృ తార్థ ఇతి చేత్ =పురుముండు ధవ్యం డగుచు న్నాం డని యంటివా, కదా-వ్వడు, 

సక క్రక్చంద చాదినిక్య త్వా శ్రే ణాకి -సృక్ ఇపుప్పహారములయొక్క_యు, చందనాది = 
కోదనము మొదలైన సుగంధ ద్రృవ్యములయొక్కయు, నిత్యత్వమా'త్రేణాపీ = నిత్యము 
లని యెణింగినంతమా త్రము చేళ, కృ తార్థ తా=మునోరక శసిద్ది యని చెప్పవలసి వచ్చును. 



క్తలి0. శ్రీ, “వేదాంతవంచదళి, షష్ట వ్రకరణము 

తా, జీవుడు నిస్సంగుం డని యెొజింగినమాత్ర, ముచేతనే వృను 

ముడు ధన్యుం డగు నేని స్రక్చందనాదిపదార్థములు నిత్యము లని తెలిసీ 
కొనినమాత్రముచేకనే వురుషుండు ధన్యుం డగు చున్నాం డని చెప్ప 
వలసివచ్చును, 

అవ. అడై శేసిద్దాంతి గూడ తన యభిప్రాయమును వెల్లడించుచున్నా (డం: 

నో . యథా స గాదినిత్యత్వం దుస్పంపాద విం తథాత్మ్య న్య, 

అసంగత్వం న సంభావ్యం జీవత్రోర్లగ దీశ రారాః 230 

వ్యా. ఆభిసంధిమావివ్క.రో తి యగేలి. జీవతోర్ట శేవ్యనిశేవ ణా కారే 

భాసమానయో$ 

టీ. సగాదినిత్యత్వం = పుష్పహారాదులు నిత్యము లగుటు, యథాజనీవిధముగ, 

దుస్సంపాద్య౦=సంఛవిం పదో; కథా=ఆవిధముగ, జగ దీళయో8=జగ త్తును ఈశ్వరుండును, 

జీవతోస్సృతోః = విశేష్యాకారమువేతను భాసించుచుండంగా, అత్మన!=అత్త కు అసం 

సత్వం = నిస్పంగత్వము; న సంభావ్యం=సంభ్లవింప చేరదు. 

కా. ఈశ్వరుంయును. జగత్తును నిష మనిమెొడిసాంఖ్యులును 
"యోగులును స్క క్పందనాదిపదార్థములకు నిష సత్వము సాధింవ జీని 

_విధంబున విశేష్యవి శేషణా కారనులచేక జీవేశ్వరులు. భాసీందు 
చూడకా, అత్మ కసంగత్యము సాధింవ నలవిగా దని మయొటుంగన లెను, 

శో అవళ్యం ప్రకృతి స్పంగం వురేవాపాదయే_త్తథా, 
నియచ్చ త్వేతమిశోఒపి కోఒస్య మోకు “స్తథా సతి, 231 
వ్యా. అసంభవమేవ సృష్టయతి. అవళ్యమితి. ఫలితమావా...-కో2 స్వే తి, 
టీ, (ప్రకృతిః=అవిద్య, పురేన=అజ్ఞానదళశయందు వలెనే అవశ గ్రంజిముభఖ్యుము?గ౫ 

నంగంజదేహేం ది యాధిసంబంభమును, ఆపాదయేత్ = కలిగించును, శభాడాఆి ప్రక 
"రము శ్లో "జా ఈశళ్వరుండును, ఏతం=్హహపురుముని, నియచ్చతు ఇ నియమం దును. 

కథాసలి=అబ్లెనయెడల, ఆన్య=ఈపురుమునకు, మోతు క=మోతుము, కకిజనీనిధబుం7ాం 
.ఈల్వుగును.? ఎన్నటికిని కలుగ చేర దనుట. 

కా సాంఖ్యమయోగుల మత ప్ర కారము అసంగగ్భము వుగుళున 
= *న్నంటికిని నంభ వింపదు,. వారిమతములో వశృతి, వుమషుంయను, ఈక స్ 
రండును నిక్యములు, 'అజ్ఞానదవశయందు వశృతి, దెహేంద్రియాద్యుని 
చూనమును 'గలిగించుటయు. నీశ్వరుండు, పురుషుని నియమించుటయు 



చీత్ర దీప ప్రకరణము శే 

నెట్లుండకో, జ్ఞునదశయాందును వ్రశృతియు సీశ్యరుండును నిత్యులు 
గనుక వారి మూమూలఎవనులను వారు చేయుచుండుటంబట్టి జీవున. 
కసంగత్వము ఘటింవదు. అందువలన మోతమును నెన్న టికిని ఘట్రింవ 

తను స్పష్ట మగుచున్నది, మ 

శ్లో. అవివేకకృత స్పంగో నియమ న్పెతి చేత్తథా, 
బలా చావతితో మూాయావాదన్సాంఖ్యన్య దుర త్తే 28ల 

వ్యా. సంగనియమన ఆోా రవి వేక కార్య త్వాత్ వి వేకజ్ఞానేన "వావి వేశనివృతా 
కుతః పునస్సంగాద్యుత్న త్రిరితి శంకతే.._ఆవివేశేతి, నీవం సత్యపసిద్ధాంథ పాత ఇతి వరి 
వారతె...బలాదితి, అయం భొ౭కి-ఆవివేకో నామ కిం? వివేకాఖావ9, క్రిం వాతదన్య?! 
ఊక తద్విరోధీ? నాద్యః: అభా వమా తస్య భావకార్యజనకత్వాయోగాల్. న ద్వి తీయః, 
ఐిజే కాదన్యస్య భఘటూాచేస్సం? హేతుక్వాదర్శవాల్ * తృతీయే తు కస్య భావర్లూపా 
కాన త్వ మేవేతి మాయావాద యడుసంగ ఇతి. 

తి. సంగం =, దేహం _ాయసంబంధమును, నియమశ్చ = నియమిం చుటయును, 
ఆది =్కక్ళ కలతి చేత్ = అవిత్యునేశం గలిగింపబడిన వంటి వేని తఖా = అవ్రకార 

యముగా బలాల్ = బలా క్మా_ధయు వేత, దుర లే; = దుస మెన బుద్ది గల్క సాంఖ్యస్య జా 

సాంశ్షర్యునకు, మాయా బచాదకికానయూయావాద ప్రసంగము, ఆవతిత$=కలి గను, 

లౌ. వ్ర, సంగనియుమనులు నెంకును అవిసెక కార్యము, లగుట 
చేత నవివేకను నివ_ర్సిం చుచుండంగా మజుల సం గాద్యుత్పత్తి శే దని 

నాంయు్యియడు చెప్పినమెడ ౬ దోష మేమి? డఉ, ఇట్లు నాంఘట్యుండు చెప్పిన 
యొడల వాని కిచ్చ లేకే బలాత్మా_రనుచేత నా నాంఖ్యునిమతము 
ఇమాాయా వాద పృసంగ మము చు అవసిద్ధాం3 మగును న+వివేకము అను 
నిరెండింటి!ని సమాసమూ చేయంగా అవివేక నుని యెనది, నష్టబనకు 
వమువా్ఞళలడువిధములుగా న శ ము చెప్పన చ్చును. అభావము, అన్యము, 
కురోథి యని, బ్రిచటు న్ అను పదమునకు అభావ మని చెవ్పీతినూ, 
న+4-మివెకము అవివేకము.______వివేకాభావ మని యస్థ మగును. అందువలన 
మివే-కాభావమువలన సంిననియనముము లనెడి కార్యములు పుట్టిన “వన 
వ లెను. అభావమువలన నాది” శ త్రీ గలుగు ననుట యొవరిచేతను నంగి 
కరింమంబడదు, లేక అన్యముని యర్థము చెప్పెడిపక్షమున నవివేకము, అవి 
బేకయము్ముూ, విపకాన్వము, అను యగును. అన్యములై న ఘటపటాదులవలన 
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సంగము గలిగిన దనుట లో కానుభవవిరుద్ధము, అట్లుగాక న4వి'వేకము. 

అవివేకము. వివేకవిరోధి యని యగును. అనగా అజ్ఞానము కావలే, 
అదే యని యొప్పినచో నుక్కిరిబిక్సి_రియె యేమి చెప్పుటకు, చెలియని 
సాంఖుర్ధ(డు వాని నుతేసిద్ధాంతమునకు . విరుద్ధముగా "మే మన్నట్లు 

మాయ, అజ్ఞానము అని తప్పనిసరిగా నొక ప్పుకొనవలసివచ్చును, కావున 

సాంఖ్య యోగశా స్త్ర ములు _రెంసును _ వెదాంతసమ్థుకములు "కావని 
తెలియవలెను. 

అవ. మీయణై పతముళో .మాత్రము నిట్టి బోధలు లేవా? అద్వితీయమైన బ్ర బృహ 
పదార్థము దక్క చేజువస్తువు శేకపోస్తచుండ.గా ఈబంధమోవముల చెవరికి చ 

వెన? చెప్పలేక యవ్వుడు మావలె మీరును అత్మ భేదము తప్పనిసరిగా నంగీకరింప 
వలసి వచ్చునే యని యామ్నేపసము చేయుచున్నా (డు:-_ 
నో, బంధమోతవ్యవస్థార్థ మాత్త నానాత్వ మిష్యు తాం, 

ఇతి చేన్న యతో మాయా వవస్థాపయితుం తమా. బ్ర 
వ్యా, అద్వైతాభ్యుపగమే. బంధ మోకవ్యవస్థానువపత్తేరాక ఛేదో౭.ంగీక_ర్థన్య 

ఇతి చోదయతి... బం భమా మేలి. వీశస్యాత్త్మ నో మాయయా బంధ మోతవ్యవస్థోవవశ్తే 

శ్రైవమితి పరహరతి...న యత ఇతి. 

టీ. ఆత త్యనానాత్వం = ఆక్క కు భేదము, బంధ మోతు వ్య వస్థార్థం = = బంధ మోత 

ములయొక్క్ల స్థన నముకొజుకు ఇమ్య తాంజకం గీకరింపయిడుంగాక, 4 ఇతి చేత్ = ఈవిధ 

ముగా నంటివో, న=ళట్లనంగూడదు, యతక=వీహేతువువలన, మాయాజమాయ, వ్యవ 
స్థాన వయితుం=బంభ మోత వస్గలను స్థ సావనచేయుటకు, ఈ మా౭సామర్థ్యము గలదియగునో, 

తా, ఓ అదె దై. తసిబ్ధాంతీ! ఆత త్మ యొక్కటియే 'సత్యభుంటివి? ఎవ 
నికి బంధము ? ఎవనికి మోకము ? 'సంధమోతములు "రెండవవస్తువే 
'లెకపోవుటచే నీకు కుదరవు గనుక మేను వెప్పినయట్లు అత్మ, లు 
అనేకములు అని యొవ వ్వుకొనుము అనెదవపేమో, అట్లన నవస రము 

లేడు. అవిద్యవలన బంధము, విద్యవలన మోవతము అనిన నెంత సులు 

వుగా బంధమోతములు వూయవలనం గలుగుచున్నవో తెలియుము, 
అవ. మాయమా (త్రము బంధ మోశత్షముల నెట్టు స్థాసింపంగల దందు వేమా, 

దానికి దుర్భ టము లై లై నకార్యములం జేయుట స్వాభావికము అని సమాధానము చెప్పు 
చున్నాయే: an 
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నో. దర్భ టం ఫఘటయా క£రాతి విరుద్ధం కిం న పశ్యసి, | 

వా సవా బంధవెోాలే్.” తు శ్రుతిర్న సహతే తరామ్, ౨క 
హ్యా. మాయావి కళ్ళం వ్యవస్థావయేది త్యాళంక్య తస్యా దుర ర్స టకారిత్వ 

స్వ్యాఖావ్యాదిళ్యావా---దుర్ధ్హ మితి. బంధస్యావిద్యక ల్వేఒవి మోట "ఇ వా స్తవోచ 
శ్య్వాక పీశవ్య ఇ త్యాశంక్య ఒతోతివిరో ధాన వమిత్యావా---వాస్త సవావితి. న నవాతే 

తరామతిశరాం నైవ సవాత ఇత్యర్థః బంధమివ మోతమపి వాస్తవం న నవాత 
ఇత భావః, 

జి, దుర టం = వేయంనలవికానివనిని, భుటయామిోతి = సాధించుచున్నా నన్గెడ్తీ 
బరుడ్ఞం = విరుద్ధముగా వలర్కి--ఊును, న వశ్యసీ కిం = ఎయింగవా యేమి (లోకానుళవ 
వెజ్హయే యనుట బంధమోడై = బంధమును "మోవీమును, వాస్తవె తుజ వా _న్రవము 

లగేనటును, శుతిః=వేదవాకన్టియుం, న సవాలే తరాం=ఎంకమా, త్రము నంశీకరిందు. నో 
తా, “చయ నలవి శానివనిని నేను చేయుచున్నాను” అని లోక 

యమున వాడుకొనుమాటు  నెజబుంగుదుము కదా, నిజముగా చేయనలవి 
కాని పనిని చేయుచున్నూ ననుట నిరుద్ధము, (అసంభవము, కనుక 
మాయ మన  మసంభవ మనుకొనినవానిని సంభవింవంేయలోలదు, 
అఆఅత్లు సంభవింపంజేయులూ మాయకు స్వ భావనీద్ధము. లేనిపోని బంధ 
వెరాతనములను ఆమాయయయే కల్పించినది. వా _సవముగా ఆత్మకు 
బజంధమోత.నము లున్న వని వేదము చెప్పియుండ లేదు. ఫదియునుం 
గాక బంధమోయాదులు "టే వని కంఠో క్తముగం గూడం జెల్పియున్న ది, 

అవ. అట్టు ఆత్మకు బంధమోతములు లే వని ెప్పిన (శ్రుతిని జూపు 
యున్నా (డు: 

క్ల ననిరోధో న చో స్త్రి ర్న బద్ధో న, చ సాధక 
న ముముక్షు ర్న టై ముక్త భోక్యేషా పరమార్థ తా, 99” 
వ్యా. మామాజేర్వా నః వశ్వ ప్రతిషేధికాం | శృుతిం వర్లిన నిరోధ ఇతి. 

నిరోభః నాళం ఉత్ప త్తిరైవానంబంధు, బద్ధన్సుఖదు ఫోదిధర వాక్, సాధక శ్రవణా 
డ్యనుష్టాకా, ముముతుస్సా భన-చకుష్టయనందన్నకి ముక్తః నివృ త్తావిద్యః: వత 
త్స్పర్వుం వస్తుతో నా స్తీత్యర్థ౭- 

త్రీ. నిరో ధః= _నాశముం, నజలేదు. ఉత్ప త్తిశ్చ = జన నృమును; న=లేదు. బద్దః ము 
నుఖుదుఃఖాధి ధర్మ ములు గలిగిన బద్ధుండు, న=కాండు, సాధకః = జా (క్ర్వణమననాదుల నను 

a 

a [| 
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ష్టించెడు సాధకుండును, న జ కొడు. ముముఠుః = సాధనచతుష్ట్రయసంపన్ను (జైన 

ముముతువు, న=కా(డు ము క్షఃి = అవిద్యానివృ త్తి గల ముక్తుండును నవై = కాండు 

ఏఘో=ఇటిస్టితి పరమార్థ లేతిజయథార్థస్వరూప మని శ్రుతి వెస్వచున్నది. 

తా, జననమరణములు, _సుఖదూఖములు, శ్ నణమననాద్యను 

పానము మున్నగు సకలవర్థివహారనములును సరమార్గమందు లేను అనీ ' 
థి | | 

“శ్రుతి ఇప్పుచున్నది, 

అవ, జీ వేశ్వరాదినకల భేదములు మాయాకల్పితేము లనుటను చెల్పి యువనంహా 

రించుచున్నా డు 

న్లో, మాయాఖ్యాయాః కామభేనో ర్వత్సా జీవేశ్వరావుభౌ, 

యభశేచ్చం విబతాం ద్వైతం తత్త్వం త్వదై్వతమేవ హి. 280, 
వ్యా. నీవం జీ వేశ్వరాది భేదస్య మాయామయత్వ ముపపాదిత మువనంవారతి...- 

మాయా ఖ్యాయా ఇని. 

జీ. మాయాఖ్య్యాయాకి = మాయ యనుపేరు గల, కామభేనో8 = కామ'భేను 

కలను. డెష్టకం=దై ఏకమచెడి శీరమును, యశేచ్చం=స్వేచ్భగా, వీబతాంజు త్రాగ ంబడుం 

గాకు అనగా జీవేళ ఏరు లిరువురును మాయాకల్పితు లనుట. తత్వం తు = పరమ గ్థిక 

నక స్వరూపమై శే, అదై ఏక మేవహి౭అదై ఏత y హాతత్య మొక్క.టియేకదా, 

లా, మాయ యనెడు శామధేనువ్రుయొక్క.. దూడ లైన 

జీవేశ్వరులు ద్రైషత మనియెడి శీరపానమును యశ్దేచ్చముగం జేయ. 
నిను అనిన దానిభావము ద్ర్వ్వైతప్రవంచమును జీవేశ్వరులును నీ. 
మొదలగు భేదజాత మంతయు మాయాకల్చితమును, అసహ్యాంబును 
నగు నని తేలియవ లెను, 

ఆవ. మాయాకల్పితులు గనుక జీవేశ్వరులకు భేదము మిథ్య యగుగాక మాయా. 

సంబంధము లేని కూట బ్ర వాములకుం గల భేదము యథార్థ మని యేల యనొరాదు 

అని శంకించి యు కరము చెప్పుచున్నా (డు; 

జ్ర మయ పో ఇ క 9 న్లో, కూటస్థ బ్ర హణ శేదో నామమా శ్రాదృ తేన హీ, 
ఘుటాకాశవముప+కానౌ వియుజ్వేలే నహి క్వచిత్ . 997 
వ్యా. నను జీ వేశ్వరయో రాయిక ల్వేన తద్భేదో౭పి పారమాశ్థికస్ఫా ఛల్ ; ఇత్యా 

శంక్య భేద ప్రయోజకన్య స్వరూవవై లక్షణస్యాభా వానై వమితి వరివారతి.కూట స్థేతి, 
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నామమాత్రాద్భేదప్రతీతావపి వస్తుతో భీధదాభావే దృష్తాంతం ఫూర్వోోక్తం సార 
యతి..-ఖఘటాకాశేతి, 

టీ, కూటస్థబ్రృహూణోః ము ప్రత్యగాత్మ వరమాత లకు, ఛేదః = భేదము నామ 

మాత్రాద్భ తే=నామమా త మే కాని నహి = వాస్తవముగా లేదు. _ భుటాకాశమహాో 

కాశ” = ఘుటాకాశ మహాకాశముు కుడువు, కరచిత్ =ఎన్న (డును, న వియుజ్యే'లే 

పజ భేదమును పొందవు గదా. ' 

తె, లవి సుటాకాశము ఇది మహాకాశము అని నోట నను 
టయే గాని యిన్ని యాకాశములు “తేక యాశాళ మొక్క. కు 

మైనట్లు వ వృత్యగాత్త సరనూత్త అనియు కూటస్థ బ్రహము అనియు . భేద 

ముగా చెప్పుట మూత్రమే కాని వొా_స్టవముగా స్వరూవమునుబట్టి 

చూచిన కరూటస్ట బ్రృహములకు ెండింటికిని నభేవ మనుటయీ సత్య 
ముగు » 

అవ. అటుై లే యందణును అభేదన్వరూవమునం దే అఖినివేశ మేల గలిగి 

యుండరు అనినం జెవ్వుచున్నాండు:ా- 

న్లో + యవదె టె క్షతం శ్ర, శం,కం సృస్పై స్టా న కృ దెవావ్య చోవరి, 

ముక్వావపి వృథా మాయా భ9మయత క్యఖి గాకా జనాన్, 283 

చ్యా* వీవం 'భేదన్ఫ మిథ్యాత్వసమర్థ నేన కిం ఫలమిత్యాహ---యద ద్వైత 

తి, “నదేవ సో మ్యేదముగు ఆనీ చేక మే వావ్వితీయ”మితి శ్రుత యదద్వితీయం 

వ్వ త్రతిసాదికం త చేవ కాల త్ర యే౭.వ్య'బాధ్య ల్వేన వా స్పవీర న భేద ఇతి భొవక, 

కుత స్తర్హి న వళ్ళే చే౭ఫిని వేళ క్కియత ఇళ్యత అవా---వృథామామేతి, ళ_క్త్ష 

జ్ఞానరహిళ శ్వాదఖిని వేశం కుర్వంతీతి భావః, 

టీ సృ ప్రే8=సృషికం టె, ప్రాక్ జ స్రార్టము, యల్ అరై షతం=వీ యచై ఏత 

ద్రవాతతము, శుకం శ్రతిలోం 'జెచ్చంబడినదో, ఠ'చేవ=ఆయద్వి తీయ బ, బ్ర హత_త్ధ్వమే3 

అద్య= కనృ్ఫష్టి కాలమునను, ఉపరి చ=భవిమవ్య త్కాలంబునను; ముశ్ర్తావపీ = మోమదళ 

యందును, (అచదై ప్రతస్నరూనమైయున్న ది. మాయా=అవిద్య, అఖిలాకా జబనాడ్ 2 

నిఖిలబనులను, వృథా=నిరర్గకము గా, భా)మయతి వ టమించుచున్నది. 

తా, అవిద్య చేత నందటును న భేదస్వరూపమును డలియ లేక 

ఛ్రనుపచుచున్నారుగాని. అదై ఏగబ్రహాతత్ట  మొక్కటజయే. సృష్టికి 
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వూరమును సృష్టిఇుయున్న కాలమునను వవ భయమైనతరాషతను 
రుం లీ ర్లు 

మోశుదశయందును నెకరూవమై విలసిల్లుచున్న దని తెలియన లెను, 

అవ. ఈప్రవంచ మంతయు మిథ్య యని చెప్పెడినారు కూడ సర్వవ్యవహార 

ములు గలవారై కనంబడుచున్నా శే యాతత్వజ్ఞానమువలన లాభ్ర మే మున్నది యని 

శంకించుచున్నాండు:--- 

న్లో యే వదంతిళ్థ మేతే2పి భామ్యుం లేఒవిద్యయాఒ త్ర కిం, 

న యథా వూర్వమేలేషా మత్ర ఫాం లేరదర్శనాత్ . 289 
వ్యా. నను (ప్రవంచస్య మాయాషయకర్ణు త్ర _త్వస్యాద్వితీయత్వం చయ్ 

వర్ణ యంతి 'చే2ఒపీ 'సుసారవంతో దృశ్యంలే. అతన తంజానేన కిం (పవ్రయోజనమితి 

శంకతే__యే వదంతీతి. కర ర వశాక్కే_హెంచిద్వ వహాశే సత్యపీ ఫూర్వవదఖిని వేశా 
భావాస్మైనమితి వరివారతి.._న యోోతి, 

టీ. యే = ఎవ్వరు; ఇత్థం = ఈ ప్రకారముగా, వదంతి = చెప్పుచున్నారో, 

శేఒవపి=అట్రివారును, అవిద్యయా = మాయచేత, భామ్యం తేజ భ,మించుచున్నారు; 

అత్రజకత _క్ట్వజ్ఞానము చేత, కిం=లాభ మేమి, (ఇతి చేత్ =ఇ ట్ర్లంటివా, వీలేపొం= 

క త్త త్త్వదులకు యథాఫూర్వంజవెనుకటి యవివెకదశయందువశతె, ఆత తృడఈజ్ఞానదళ 

యందు, భా)ంశేజభా)ంతియొక్క, ఆదర్శనాత్ =లేకపోవుటవలన, న=అ ట్రనరాదు. 

తత్త ప్రజ్ఞాన ముచేత తాభముచేత లాఫము లే దని యనలహుడ దనుట. 

తా తత్త _త్త జ్ఞానము గలవారు పామరులవ లె సర్వవ్యవహారము 

లను చేయుచుండినను నవిద్య చేతం గలిగిన భాంతి నివ _ర్రించుటం జేసి 

యిట్టి యవిద్యానినృ్హి తియాప మైన లాభము వారికి కలదు గనుక 

తత్వజ్ఞానముచేత జ్ఞ జానులకు లాభము లేదనంగూడదు, 

ఆవ. త శ్ర త్తరక్థానమ గలవారి కవిద్యాభాంతి లే దని తెలువ అజ్ఞానినిశ చయ 
మును జ్ఞానినిళ గ యమును చెలీంగించుచున్నా (డు: 

వో, ఐహి కాముప్నిక స్పర్య్వసంసారో వాస్తవ _స్పత్క 

న భాతి నాన్స్ చాబై ద్రైఏత మిక్యజ్ఞానినినిళ యః, | 9240 

న్లో, క్షానినో విపరితోఒస్తాన్నిశ్చయ స్పమ్యు సీళ్యలే, 

| స్పిస్వనిశ్చయతో బద్ద ముకోఒహం చేరి మన్యతే, 941 

వ్యా. జ్ఞ జాసినాం భారత్యభావం. దర్శయితుం ఆజ్ఞానినాం నిశ్చయం తాన 

దావా... విహిేతి. ఇవా లోకే భవః ఐహిక, పుత్ర కళ త్రాదిపోషణరూ పః. అముష్మిక్. 
పరలోశే భవః అముషి క స్వర్షసుఖాద్యనుభవరూపన 
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క త్తరవినిశ్చయస్య తతో వైలక్షణ్యం దర్శయలి_ జ్ఞానిన ఇతి అడై ఏతం 

ల న సంధపారమా తిని 

శంక్య న్వస్వ ' నిశ్చయానుసాెలేణ భలం భవతీత్యావా. స్వ స్వేతి, 

టి. వహీ కాముష్నీక8ి -- వాక =ఇహలాకసంబం ధ మైనపు శ్ర మి త్ర కళ త్రాదిపోమణ 
రహావమెనటియు, ఆముషి కక = స్వర్ష సుఖాద్యనుభవరూవమెనట్టియు, సర్వసంసార$ = 
సంసారము వాసవః = ఎహ్వ్హ్హ్ణ డు నుండును. తతర = ఆ కారణమువలన, అజై పతం = 

ఆకా వ్రకృబ్రవ్యక త్తరము: న జతి = భాసీంచుట లేదు. నాగస్టీ చలే లేదు. ఇతి= 
ఊఈకు ఇనముగా, అజ్ఞానివినిశ్చంయయా 8 = అజ్ఞానుల నమకము. 

ఆస్తాల్ =ఈ అజ్ఞానుల 'నమకముకంటె ద్ఞూసినకఆకే శ్వజ్ఞానము గలవారియొక్క, 

నిశ్చాయు$=నమ్హకము వివరీత౭ి==శిన్న మైన దని, సమ్యక్ =దృఢముగా, ఈక తే= తెలియు 
చున్న దె. స్యస్వనిశ్చయ త 8 ₹ న తన నిశ్చయము ననుసరించి (నమకమునుబట్రి, అహం౯ణు 

నేమ బద ఇతి=బద్ధుండ ననిధయు, ముక్త ఇతి చ=ము క్షయడ ననియు, మన్యతే = తలంచు 
op 

శవా దు. 

భోకన ఏ మన వృతేమిత తా. ఈలోకనం బంధ మై పుత్రమిత్రకళ త్ర కే త్ర వర్షమును 
పతలతోకసంబంధ మగు చ్వర్షనుఖావ్యనుభవమును ననునవియే వా స్తవ 
ములు. అరె ఏత బృహూతత్త ఏ మనునది మనకు గనువించుట వేద యా 60 

ర్ వ 
~ శ గమక నవి లేదని అజ్ఞానుల నమ్మకము, వంక జ్ఞానుల నమ్మక మే మన, 

అలై వ్రతేబ్రహైత _క్త (మం మా త్ మే సత్యము, తక్కినదంతయు మిథ్య 
యయాను యుండును. అత్తా నవ్యకములవలనం బ్ర యోజన మేమి యనిన 

లాభము పారి హారి నిక్వాయానుసారము'గా నుండును. అజ్ఞాని యట్టి 
యితా్యస్ర్రేయనిశృయమువేత జననవురణముల న్ందుచున్నాండు, జ్ఞాని 

క్. CTE శో 3 శా స్త్మయమైననిశక్చయముూ గలిగి క్ల రుం డగుచున్నా (డు, ఇట్లు జ్ఞాని 
కిని నజ్లానికిని ననుభవవె మయ్య్యుమునుబట్టి ఫల పుమ్యుమును గలదు, a 0 ‘ ౬ య 

అవ. అద్వైతస్వరూ యు శాస్త్రములు వెచ్చంగా వినుటయే కాని కనిపించుట ' 
లేదు గనుక, అజ్ఞాను లట్టి నిశ్చాయము గలిగియుండవచ్చును. అని శంకించంగా బదులు 
శు చున్నాడు: 

శ్లో. నాదై ఏత మపరోతుం చేన్న చిద్రూవేణ భాసనాక్, | 
వాయ్ అ కార్డులూ ఖ్ ఇ ol ఆశపణ న భాతం మే న ష్షతం కం భాసలేఒఖలమ్. 242 

రా 
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వ్యా అై ఏకం భాతీత్యు క్షిః శాస్త్రత వివ. నానుభవత సన్ని శృయ ఇతి శంక 

'లే__ చాక పకమితి, అనుభవాగో చరత్వమసిద్ధమితి పరిహారతి.న చి దూ కడలి, 

ఘటన్సురతీతి ుటాదిప్వశున్యూ తన్ఫురణరూ సేణ భానాదిత్యర్థః. నను చీ ద్ర్రూకో తస్య 

భాచేఒపి కళ్కాన్స్న్య్యేన న ప్రతీయత ఇతి శంకలేఅశేశే షేణేలి, సాక ల్యేన 

భానాభావేడై ర తే౭వి సమాన ఇళ్యువా.ైై ఏకం కిమితి. 

టీ. చిద్రుపేణ = వైతన్యహావముగా; ఆదై కం = అరై త్మ బవ్వాత_త్త పము, 
భాసనాత్ = భాసీంచుచుండుటవలన, ఆవరోతుం = గోచరించుట లే దని న “టేల్ = 

ఆదై ఏకము నంగీకరింవకపోతివేని, న=అ ట్లంగీకరింవకపోవుట యుక్తము కాయు. అశే 

"షేణ=సర్వస్వరూవముచేత, న భాకం చేత్ =భాసీంవ లేదంటిచేని, ఆకాలం చా వతం 

సమ స్తమైనడై ఏకము మాకృము భాస తే కిం=భాసించుచున్న దా ? 
చ ము 

కా, దై (త బ్రహాత క్త మనుభవగోచర మగుట లేదు గనుక 

జగత్తును సత్య మని అజ్ఞానులు నముచున్నా రనుట న్యాయము "కాదు, 
తనను జీశటిలోం గనార్చుండం బెట్టి యున్నావా యని యడిగిన కున్నా 

నని చెప్పుటచే వైతన్యస్వరూపనముగా సర్వానుభవనీద్ధమె నిశా ప్ప్రిపరో 
తమై శకెలియణబడుచునే యున్నది, వ్లూర్చిగా తెలియంబకుట "బే దని 
యామే.పించెద వేని నీద్ర్వైతము మాక్రము వ్వూరర్చిగా నోోయరిం చు 
చున్నదా? పూర్తిగా గోచరించుట లే దన్ ? భావము. 

అవ. ఫూ ర్హిగా తెలియకపోవ్రట యుభయులకు సమానము అని శెప్పీ "దెనికి 

సమాధానమును చెప్వుచున్నా (డు: 

శ్లో దిజ్ఞాత్రేణ విభానం తు ద్వయో రవీ సమం ఖలు, 
"బె క్యు దధ్ర్వైతసిద్ధి స్త సి తావతా న కమ్, 918 

వ్యా. వీవం దోనసామ్మదులిదాయ పరిసోరసామ్య మావా... దిజా ₹కీ, “హే శతి, 
దిక్రాత్రేకై కదేశేన ద్వయోశ్దై 'వైపకాదై ్ వతయారిశ్యర్థః, ఏతావతా కథం పరిహాఠసాన్యు 
మిత్యాశంక్యావా.. ద రశసిద్ధివదితి. తే శవ వషే తావతా ఏకదేశ ప్ర తీలిన స్మా 'వేన 
జ ఎ వ్రకనిర్ధివల్ దె దై కనిశ్చయ' ఇవా మై్వశనిద్ధిరదై ఏశనిశ్చయో౭వీ క్రిం న భవతిళి కింతు 

ట్ర, నళ్తార్రేజాంకకాను మ్యాకృము, వీభానం తు=న్ఫుగించుట యన్న్నానో, 
ద్వయోరకి=డై వకౌడె ప్రకపతీములు రెండింటియందును, సమం ఖు = సమాన యే కజూా, 
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"లే = సికు (కాశి కనుట్స,, ఈావశా = కొంఠభానము మాత్ర ము స్ఫురించుటచేత, 
్వైకసిక్రైవల్ = ద్ర్వతనిశ్చంయయామువ లే అద్వ్వైతసిద్ధి? = అకా (తనముందు నిశ్చయము: 
కింజఎంపయుకు, న=కలుగదు? (కలఎగుచున్న దనుటుం 

శా. ద్వ్వైతాదై ఇతేపకుములు  శెండింటియందును. నంతయు యా 

వూ_్తిగా స్పురింపకపోవ్రు ట యను దోషము సమానముగా నున్న ది. 
డానికి కివోరము గనాడ వూంర్తిగాం దెలియంబడక పోయినను దాని 
యందప సక్యత్వనిశ్చాయతదాం నీకుం గలిగిన ప్లే అరై (తనిశ్చాయమును 
మాకు గలిగిన దని యునుకొనం గాడదా ? అనుకొన నను నని 
భావనను 

ఇవ. అద్వైతము సిద్ధిం క పోవుటను నింకొకవిభము7గా నాశేపించుచున్నా (డు:- 
wr వా యా ప్ క్ల. మైైలేన హీనమదై పణం ్వైతజ్ఞానే కథం త్విదం, 

చిజ్భానం త్వవిరోభవ్హిన్య చ్వైతస్యాతోఒసమే ఉఖే, 244 
వ్యా. పూర్వ జాడీ కకారాంతశేణశాజా ప్రతౌనసిద్దిం శంకలే.__ 2 తే శేతి, 

అద్వైతం జ్వైశతరహితం తఠాూాః పరస్సరవిరో భా త్తథా' సద దత ప్ర తీతావడై ఏతం 
న్ సంభవ తీత్యర్థః, నను తర్హి ద ప్రతస్యావ్యడై నశనిరోధిత్యా దదై పతే ప్రతిభాసమానే 
చ వకస్వాా సిద్ధిరితి చోద్యం ౭మానమి క్యాశం క్యావా పూర్వ చాదీ_ చిద్భానం త్వి తి. 
భవన్మతే చిద్రూవప్రతీతేశేచా ఏర ప్రతతిత్వా శ్తస్యాళ్చ  ద్ర్వ్వతవిరోధిత్యాభావా 
నో్నోభహయోస్స్ఫామ్యమితి శ్రావ9. 

తి. చ్వైలేన = డైపతయువేశ, అదై్యైళం = అద్వైతము హీనం = లేనిద్మి 
(భవతిడఆంపచున్నది. తజ సే సతి = దై షతముయొక్క. స్ఫూర్తి గలుగుచుండయగా3 
ఇదం తు== ఈయై్వైకనిశ్చాయముం, కళంజఎట్టు కలంగును (కలుగ దనుటు. చిద్భానంతు- 

బిల్. = చి ద్రూవతయొక్క, భానొం తు=తోంచుట యన్ననో, అన్య = ఈ, దై పకన్య= 
| జై కతకమునకు, అవిరోధి=విరోథి దు, ఉత $=ఇందువలన, ఉభే = చ్వ్వెతాదె్వ్వ్యతములు 
రెండును ఆఅసమే=సమానములుం ౫౫వ, 

5 _ తౌ అరై సగము అను మాటను విడథినీ మూచినయెడల 
లె గతము లేనిడి అని యు?హను, స (శ మనుమాటకును అభా ఏకే మను 2 

0. ద్రవ | ర 
మూటకుూను రెం&013కిని కుదోథ ముంసటువలన మాడై ఏత ముుడలా 

నత ముంకుట సంభవింకునేకపు, నీవును నే నన్న శే . జె ష్షకమును ౧. 
౧౧ ర్ల _ నై తతునకు విరోధి కనుక నీడై (తజానము దోచుచుండయా .డై త 
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నుండుటమా త మసంభవము గాదా యని యనెదవా? నీయజె గత 
(WW ర 

మతమున ది ద్రూపముగా భాసించుటయే యధై ఏతజ్ఞానమగును, అప్పుడు 

దై సత మనుమాటకు నదై (త మనుమాటకును విరోధము లేమించేసి 

యీ రెంటికిని సాదృశ్య మే కుదురదు. (సామ్యము తటస్థింం దనుట 
దోషము సమానము గనుక, వరిహారమును సమాన మనుట యుప్పదు, 

అవ. ఇట్టు వూర్వవక్ని యా మేపింవ సిద్ధాంతి ద్ర్వైశతము మిథ్యయొనది గనుక 

వాస్తవ మైన యద్రైతమును కొట్రివేయంజాల దని తనవెన వైచిన దోషమునకు 

నదె సరీ సిర్దాంతి పరిహారము చెప్పుచున్నాడు: 

శ్లో, ఏవం తర్హి శృణు గై(త మసన్తాయామయత్వత,, 
౧౧ యా షు రే 

తేన వాస్తవ మై (తం పరిశేషో ద్విభాసలే, 945 
అలి వూ 

వ్యా ప్రతీయమానస్యాసీ చైతన్య వాస్తవత్వాభావాన్న చా స్తవాదై ఏ కవిఘా 

తిత్వమితి పరివారతి సిద్ధాంతీ....వీవమితి. ప్రన క్తవ్రతిషే భేఒన్యత్రాప్రసంగాచ్చ్భిష్య 
మా సం ప్రత్యయః జరి కేష$. 

టీ. ఏవం తరి =దైపతొదైషకములకు సామ్యము కుదురనివక్షమున, దైషతం = 

దైషకము మాయామయత్వతః = మాయాకల్సిత మగుటవలన, అసత్ = వాస్తవ 

మెనది కాదు, "లేన = అందువేత, వొ స్తవం = సత్యస్వరూవ మైన) అది పతం = 

అద్వైత బృవాతశ్త్వ్వము; పరిశేమోల్ = పరిశేషన్యాయమువలన,  (వరిశేషన్యాయ 
మనంగా ప్రస క్ష ప్రతి షేభేఒన్యత్రాప్రుసంగా చృిష్యమా ణే సం ప్రత్యయః వరిశేషకి” 

దీనియర్థ మేమనంగా---ప్రస క్షన్య=ప్రా పించిన వస్తువును, ప్రతి షే ధే=ని షేధించినవ్వుడు, 

అన్యత్ర, = ఇతరమైనదానిని, అప్రసంగాత్ = చెప్పకపోవుటవలన, శిష్యమాణే = 

మిగిలియుండు దానియందు, సంప్రత్యయః = జ్ఞానము) పరిశేస 8=పరిశేష మనంబడును, 

నలుగురు కూర్చుండియుండంగా నింకొక(డు వచ్చి యిచట నాయుంగరము 'పెట్రితిని 

కానరాలేదు అనినపుడు కూర్చున్న వారిలో నొక్కొ_కరు ప్రత్యేకముగా నేకు తీసితినా 
యని యడిగిన నీవు తీయలేదు ఆని ముగ్గురివజక నికే చెప్పి నాల్లవవానిని అడిగినవ్వుడు 

ఏమి బదులుబెన్నక యూరకుండెను. అప్పు డుంగరముసంగతి ఎవరు తీసిన ట్టూహీం౦చె 

దము? ఇప్పుడు చెప్పిన వరిశేష న్యాయ మునుబట్టి నాల్లవవాండు తీసినాం డని స్ప్పమై 

నట్టు లనుట) విఖాస లే= ప్ర కాళించుఛున్నది. 

తా, ఓదె ౧తవాదీ! చె ఏతమునకును అదై (తమునకును సాబ్భ 
ర. 0. ద 

శను లేకపోవుటవలన దై. గత మదైైతమును కొట్టి మయలల 
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దంటివి నామాటను వూం_ర్టిగా విని తర్వాత నే మనవలయునో యప్పు 
డనెదన్రకాక. నీగై (తము మాయవచేక కల్పితమంటిమి. అందుచేత 
నది యసత్య మగును. ఎప్పుడు దె దై తము విథ్యయైనదో, యప్పు డేది 

పరిశేషన్యాయమునుబజ్టి నిలిచిషమంశునో చెప్పుము. అదై (తమే 
ప్రకాశించు నని భావము. 

అవ, అట్ర్యైతము మిగిలియుండుటనే చెప్పుచున్నాడు: 

శ అచింక్యరచనారూప వం వమాహైవ సకలం జగత్ , 

ప్రతి నిశ్చిత్య వస్తుత్వ మైతే పరి శేష్యతామ్. 246 

వ్యా. వరిశేష ప్రకార మేవ దర్శయతి-..అచిం త్యేతి. న చింత్యా అచింత్యా 

అచింత్యా రచనా రూపం యస్య త త్తథావిధం సకల జగత్ మాయెవ మిశ్లై బ్ర వేశ్య నేన 

(వకానేణానివర్తనియత్వా ని థ్యాళ్వం దైషతస్య నిశ్చిత్య వా స్తవనుచై పతం వరిశేష్య 

తామిత్యర్గకి. 

టీ, అచింత్యరచనారూవం-అచింత్య=ఆలోచించుటకు శక్యము కాని, రచనా = 

కల్పనయొక్క_ రూవం=స్వరూవము గలు నకలం జగల్ జ=సర్వ ప్రపంచము, మాయొవ= 

మిథ్యయే, కృపి జని, నిశ్చిత్య = నిశ్చయిం చి, అదె తే = అదై ఏతనుందు, వస్తుత్వం = 

వాస్తవమైయుండుట, పరిశేష్య తాం=ేేషింహ బేయంబడులాక (మిగుల్చు మనుటు. 

తా. ఆలోచన కందని కల్పనారూపమువంటి రూవము గల జగ 

_త్తంతయు మిథ్య యని నిశ్చయించిన, అదె ము శేపించి యథార్థ 

ముగా నిలిచియుంచును. వీ: దై ఏత నునిర్భచనీయత్యనము చేత నిలివీ 

యుండ దని భావము, 

అవ. సిద్ధాంతీ! నీవు చెస్పినచావ్వున నద్వ్వైతనిశ్చయము. కలిగినను; పూర్వ 

వాసనచేత మాటిమాటికి దై తీనత్యత్వము తోంచంగూడదా యని యాశంకింపలా 

బదులు చెవ్వు చున్నాడు: 

శ్లో, వునర్దె తస్య వస్తు'స్వం భాతి చ్వేత్త్వం తథా పున, 
గ్ల అనాలా 

పరిశిలయ కో వా త్ర వ్ర యాస స్తేన తే వక, 9.7 

వ్యా నచ్వేవమ-? ఏరనిళ్ళమే కృ "లేజఒవి పునః పున రై ్వకసత్యశ్వ ఎ ఫూర్వవా'న 

నయా భాతీ త్యాశంక్య కన్నివృ త్తమే వున? పునరి థ్యాళ్వం పచారయేనిత్యానా_ 

“ చ్ \ సక ' we అని గె చ వ జో పున ర్వైత సతి. ఆవ త్రిరసక్పదుప దబశాదితి చతుర్ధ ధ్యాయే ఆత్ర నః శ్రవణాద్యావర్త 

నస్య విహిత త్వాద్వ్య్యా సేనేతి భావః. 
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టీ. డ్రైషకస్య=దై ఏకేమునకు, వస్తుత్వంజసత్యత్వము; పునకి=లిరుగ, భాతిచేల్= 
తోంచు నని యంటివ్యా త్వంజనీవు పునః=మణల, తథాజవెనుకటిరీతిగా సే, చరికీలయ = 

విచారణచేయుము (ద్వైతము మిథ్య యని పరికింపు మనుట). అత, = ఈ దైతమిథ్యా ' 

త్వమును, శేన=కట్టు పరిశీలిం చుటచేశ, 'తే=నీకు, (పృయాసక= శమ, కో వాజవమియో, 

తొ, పూర్వవాననచేత దై ్యతసత్యత్వము తిరుగా తోం నని 
QQ (a) 

యంటివా, వెనుకటివళనే మజిల నాత్తవ స్తువును విచారించుము. ఇట్లు 
దై కను సక్య మని తోంచినపు డంతయు మిథ్య యని వరిశీలించుట 

"కీని కష్ట పము? సులభముగా మాజిమాకి( బరిశీలిం చుటయందు శ్రీను 

చే దని “భావము, 

ఆవ. ఇట్లు దృఢముగా నవరోత్షవస్తువుయొక్క_ సామె త్కారపర్యంతము ఆవ 

ధిగా నదై్వ్రతస్వరూవమును విచారించుటయం దాయాసము లే దని మాచేం బెలుపంబడీ 

నది. ఇంక శృమ యన్ననో అది నీద్రైతము తోంచినప్పుడే తప్పక కలుగుచున్న దని 
వెప్తుచున్నాండు:. 

న్లో, కియంతం కాలమిలి చేష్టదోఒయం దై టై త్ ఇహ్య తం, 

చ(కేతున యుక్షోజయం సరా నర్జనివారణాక్. 94 3 ట్వ పొధ 
వ్యా. కియంకం కాలమిర్థం విచారణీయమి శ్యాశంక్య, తత్రావరో తవిద్యాప్తా 

విచారోచఒయం సమావ్యత ఇతి విచారకాలావఛేరు క్రత్యాాన్న దై రతవిచాలేఒజయం 

'ఖేదో యు క్ష. కింతు చై పతపృతిభాస వీవ యుక్త ఇత్యావా-_కియంశమితి. 

టీ. అయం ఛేద$ = ఈ శ్రమ, కియంతం కాలంచేల్ = ఎంత కాలమువటికు 

ననెదచేనీ బె దై రే = దె ఏకమునందు, ఇవ్యతాం = = అంగీకరింవంబడు. గాక, (ఈ ప్రశ్న 

ముళు చ్రైషకమునండే చేయు మనుట.) సర్వానర్గనివారణాల్ = సరషదుకిఖములను 

నివారణ చేయుటవలన, అజ చాలే తు'= అగె డై షక కమత మం దన్ననో, ఆఅయం=ఇటువంటి 

కష్టము; న యు కః = కూడియుండునదికాదు. 

తా, ఎంతకాల మిట్లు శ్ మవడుచు విచారణ చవేయవలయు 

_ననెదవని, ఎన్ని శ శృమలుండినను దై్ఫ్రతేమునం చే యుంహును గాని సర్వా 

నర్భముబను. దొ లందు చ్వ్యైతీన్వరూవ మును విఛారించుటయం 

'దిరచుశేని శ్ మ లేదు, 
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ఆవ, అక్ళజ్ఞానము కలిగియుండినను నాయందు ఆంకలియు, దప్పియు మొదలగు 

ననరము లటే ప త్యతముగాం గనువడుచుండంగా నచ (తాత జానము సర్వానర్హనివా థొ ల వావ్ థి ల్లా 
రక మని యె టన నొవ్వు నని యాశంకించుచున్నా (డు: 

న్లో. కుత్చిపాసాద యో దృష్టా యఖావూర్వం మయీతి వేన్ , 

మచ్చబ్దవాచ్యేఒహంకా రే దృళ్యం తాం నేతి ఫో వదినకి. 249 

వ్యా, నన్వేవమదైతాత కృత త్వాపరో కజ్ఞానవత్యపి మయి కుత్పిపాసాద్యన 

ర్ధస్య పరిదృశ్యమాన త్వాదనర్థని వారకత్వమాత త జ్ఞానస్యాసిద్ధమితి శంక తే తుత్సి పాసా 

చయ ఇతి. కిం ముచ్చబ్దదాశ్యేజ.హంకాే దృళ్యంతే! ఉత మచ్చబ్దోపలక్షీ తే చిదాత్మ 

నీతి వికల్ప అఆద్యమంగీకరిేతి_మ చ్చబ్దవాచ్య ఇతి. న ద్వితీయ; తస్యాసంగ తార 

దవిషయత్వా చ్చేతి బహిేవ దృష్టవ్యం. 

టీ. మయి=నాయందు,; యథాఫూర్వం=పూర్వమువలెనే, తుత్సిపాసాదయః = 

ఆంకలియు దప్పికయు మొదలయినవి, దృష్టా ఇతి చేత్ =కనంబడుచున్న వని యంటివా, 

నుచ్చజ్దవాచ్యే - మచ్చ గృృబ్దవ=నే ననెడి శబ్దము వేత, వావ్యే=వెవ్పందగిన, ఆఅహాంకారే = 

అసాం-కారమునందు, దృశ్యంతాం = = చూడంబడుయగాక్క నేతి=లే దని కః = ఎవడు, 

వజేత్ = ఇవ్వను? 

తా, అవివేకదనయంయచున లె నిప్పు డ డచె టైైెళ్లూనము గలిగినతర్యాత 

కాడ మయుత్పిపాసాదు లుండ నే యున్న సే యనెదపేషమో. అని నే 

ననెడి శేబ్దనున కర్ణమైన అహాంకారము నవిగా నలంపుము. చిదాత్ర 

యసంగుడును నవీషయుయను నె సై యున్నాయంగి స గనుక తు కఘుత్పిపాసొదే 

ధర్మ మూల కచ్చట ప్ప కన క్రి లేదు, 

అవ. ఆ చీ ద్రూపేవస్తువునందును నభ్యానవశముగా క్రుత్సిపాసాదు లుండు నని 

యనంగూడదా యని శంకించి యుశ్తరము వెవ్వచున్నాండు:-- 

ఘా గదా న్డ్. చిదచూూపేఒపి వప్రసజ్యెరం స్టా సద జ్యా భ్యానతో యది, 

మూ థ్యాసం కు కింగు "Qo స "వేకం కును సర్వదా, 950 

వ్యా. వన్తుత స్తశ్ప్రతీళ్యభా వేపి భ్రాంత్యా తత్ప్రన క్రిస్సా్యాదితి శంక తే. 

ప 5 చం గ wre) నన జ w= ల చిద్రూే౭.పీతి. ఏవం శర్హ్యనర్థ హేతోరధ్యాసస్య నివృ్తమే సదా వి'జేకః క్రియ 

మీత్యావా---మాధ్యాసమితి. 

టీ. కాదా త్యాధ్యాసకంజజన్యో న్యాధ్యాసమువలన, -చిమ్రాపేడాపిఐచి 
లో చి ద్రూపుం 

జైన యాత యందును ప్రసట్యేరక్ యది = చేరు నని యంటివ్యా త్వం = నీవ; 
వేదాంతం 2రి 
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ఆధ్యాసం=అభ్యాసమును, మా కురు = చేయంబోకుము.. కీంతు=ఇయక నేమి యనయ్యా 

సర్వదా = ఎల్లప్పుడును; వివేకం = (కూటస్థచిదాత్మ యొక్కయు, అవాంకారాదుల 

యొక్కయు) విభజనమునుు కరు=చేయుమా, 

"తా, అనో్యోన్యాథ్యాసమువలన తు ల్సిపాసాదుల చిద్రూవుని 

యందే వ్రృస్క్తము లగు నని యంటివా! అథ్యాసమునే చేయకు, 

కాట్య చిదాత్స ను అహంకారాదులను విభజించి కుత్పిపాసాదులు, 

అహంకారధర్మ ము లని కెలిసీకొనుము, 

ఆవ. అనాదివాస నావశమున నధ్యాసము వదలక 'వెంటంబడుచున్న దంటివా, 

ఆవివేకమునే దృఢముగా చేసికొనిన నది నివరించును. అధ్యాసము నివరించుట కింత, 
కన్న నుపాయాంతరము లే దని ఇెప్పుచున్నా (డు: 

న్లో, యడి త్యథ్యాస ఆయాతి దృఢవాసనయేతి చేక్, 

ఆవ_ర్హయుద్వి వేకం చ దృఢం వాసయితుం సదా, బై: 

వ్యా. అనాదివాసనావశాొల్ పున; పునరభ్యాసాగమచే తన్ని ప _చత్రయే వివేక 

వీవావర్రసీయః. నోపాయాంతర మిత్యావా._యుడితీతి. + 

ట్రీ దృఢవాసనయాజ=దృఢయమెన వాసన వేళ, రుడితి = శీఘ్రముగా, అభ్యాస 
అనోోన్యాధ్యాసము, ఆయాతి ఇతి చేత్=వచ్చుచున్న దని యనినచో, దృఢథం=ద్భథ 
ముగా వాసయితుం = నిల్చటకొజకు, వివేకం చ=వి చేకమును, (కూటన్థుండును చిచా. 
ఛాసను(డును వేఆశెడి జ్ఞానమున్ఫు, ఆవ _ర్హమేల్ = పలుమారు వళ్లైవేయవలయుంను (ఆభి ' 
వృద్ధి చేయవలయును. 

తౌ, అనాదివాసనచేత ననో్వోన్యాథఛ్యాసము ీఘము"గా నివ 
_ర్సింపక పోయెనేని కూటస్టచిదాభాసుల స్వరూవవిచారణమును బలు, 
మాజు గట్టిగా చేయంగా నది ఫ్లూర్చిగా నివర్టింపంగల దని భావము, . 

అవ. ఎంతకాలము విచారణ చేసినను, చై తము మిథ్య యని యు క్షి కుదురునే ' 
"కానీ యనుభవము కలుగదు అని శంకిందచగా సమాధానము చెప్పు చున్నాడు 5.౬ 

నో వివేశే చై. ఏతమి థ్యాత్వం యువతి న భణ తాం, 
అచింత్వరచనా త స ంత్యరచనా త్వస్యానుభూతిర్ట స్షసాక్షికీ. 
వ్యా. నను విచాశేణ దైక్వకస్య మాయామయత్వం యుత్య్యైవ నీధ్యతి. నాను. 

భవత ఇఆస్ఫళం క్యా చింత్యరచ నాత్వల క ణమిథ్యా శ్వానుభవస్య స్వసాక్షీకతా్వానెన. 
మితి పరిహగతి.._వివేక ఇతి, వ 

bo 9; 
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టీ. నివేశీ నతి = వివేకము కలుగుచుండంగా, యుశ్ష్యైవ = యు క్రివేతనే, 
చైస్యశమిథ్యాత్వం = డై ఏత మసత్య మగుట, ఇతి=అన్కి న భణ్యతాం = అనకుము. 

అచింత్యరచనాత్వస్య ఎ అచింత్య = ఆలోచింప శక్యము కాని, రచనాత్వస్య = రచన 

గలుగుటయొక్క._, అనుభూతి! = అనుభవము, స్వసాక్షికీ - స్వ = తానే సాక్షీకీ = 
సాక్షీగాం గలది, 

ణా అచింత్యరచనాస్వ భావలశు ణము గల దై కమి థ్యాభావము 
నకు అనుభవమే సాక్షీగాం గలిగి యున్నది. కనుక అనుభవముచేత 
దైషతమునకు మాయామయత్యము సిద్ధంప లె దని చెప్పంగూడదు, 

ఆవ. మారు అచింళ్యరచనయే మిథ్యాత్వమునకు లత్షణమని ఇప్పితిరి. ఆటిలశ 
తాము చిదాక్తునియందు నున్నది" అని అతివ్యా చేని శంకింపంగా నొక మాట చెప్ప(బూను 

కొని కొంతవజ కంగీకరిం చినట్లు నటించి యాయా షేవమును ఖండించుచు న్నా (డుః=== . 

వో, చివప్యుచింత్యరచనా యది శర్ష్యస్తు నో వయం, ౧ z బా లై _ 
చితం సుచింక్యరచన ౦0 ,బూమో ని రత కారణాతి ॥ 958 

వ్యా. నన్యచింత్యరచ నాశం మిభ్యా వదార్థల త ణము క్షం చిదాళ న్యతివ్యా ప్ప 

మితీ శంక తే -చిదవీతి. ప్రాగభావయు క్ష ల్వే సత్య చింత్యరచనాత్వం మిథ్యాశ్వలత్౯ా 

మితి వివతురచింత్య రచనాళ్వమాశ నో౭ంగీకరోతి...తర్హ స్ట ప్టితి. వవమంగీ కారే2_జ 

ఇ ఈ —— « జ్ సిద్ధాంత ఇత్యాశంక్య పరివారతి నో వయమతి తత్ర హేతుమాహ.నిత్య త్వేతి. 

వయం చితం సుచింత్యర చనాం నోబూమ ఇతి యోజనా. 

టి, చిదపిఐచిద్రూపుండగు వాపక్టుడుకు, అచింత్యరచనా యది = అచింత్య= 

ఆలోచింప నలవి గాని రచనా యది=కల్పనారూవము గలదని యంటి వేని, తర్గృ్యస్తు= 

సరి అగుగాక, నిత్యత్వ కారణాల్ = నిత్య మైయుండుటవలన, చితం=చిత్తురు, వయం= 
మేము, నుచింత్యరచనాం య సుచింత్య = విచారింవశక్య మైన, రచనాం = రచన గల 

దానినిగా నో 'బ్రూమః = చెప్పము. 

తా, కూటస్థ దిద్రూపుంయ గహాడ నచింత్యరచనాన్వరూవము 
గలవా దందువా 1 పోనీ! అ స్తే కానిమ్ము, అ ట్రయినవతుమున మ్ 

యడై పేనిద్ధాంకనికోఢము గాదా యనెనబా? మేము చిద్రూపమును 
సుచింత్యరబనాస్వయాపషము గలదానినిగాం జెప్పము. అనంగా తాను 

ప్రాగభావముతోం గనాడిన యచిం క్యవ చనా సము మిథా్య్యాత్వమునకు 

లతీణముగాం జెప్పయలంచుటవేసను, అప నికర్ణము గనుకను మా కప 
నీదాంత పన కి లే దని యొన్సెను, 

లీ ఆలి 0 



436 శ్రీ వేదాంతవంచదళి, షష్ట ప్ర కరణము 

జో క ధే ద ' ద్రూవనునకు నిత్యత్వ "మెట్టు కుదురు నని శంక రాంగా నుత్త ము 

చెహ్పుచున్నా (డు; 

శ్లో, పాగభావే నానుభూత శ్చితే ర్నిత్యా తతళ్చితి, 
స న 254 చైగతస్య ప్రాగభావ స్తు వైతన్యేనానుభూయ తే, 

వ్యా. చిలేర్నిత్యశ్వం కుత ఇత్యాళంక్య ప్రాగ భావానుభవాఫావాది త్యావా. 

స్రాగభావ ఇతి. యతళ్చి లే; ప్రాగభావో నానుభూత నతో నిల్యేతి యాజనా. ఇద 
మత్రాకూతం. చితేః ప్రాగభావోఒ స్పీతి వదక వ్రష్టవ్యజ--చి త్ప్రాగభావః కిం చితొను ' 

భూయ సే ? ఉతాన్యేన ? నాన్యేన తస్య జడ ల్వే నానుభవితృ త్వానువవ తేక. చితొను 

భూయత ఇత్యవి పతే $0చిదంతనేణోత స్వేనైవ ? నాద్య$, అై ప్రితవాడే చిదంశర 

న్యైవాభౌవాళ్ ం తత్సీ షకాశే౭కి చిక్స)తియాగకస్యాభావస్య చిద్దవాణమంతరేణ 

గృహీతు మళక్యత్వాల్, తస్యా అపి గృవ్యామాణ ల్వే భుటాదివదచి తావ శ్రే. నాపి. 
ద్వితీయస్సా ఫావస్య నేన గృహీతుమశక్య త్వాదితి, నను చ్వెళన్య (వృమాత్రాది 

భేదరూవత్వా త్తదభావస్య చ తేనై బానుభవితుమళక్య త్వా _రృదనుభవి తృంతరాభావాచ్చ 
వై శన్యవదేవ చ్వెతస్యాప్ నిక్యతాషప తిరి త్యాశం క్యానుభవి క్రృంతరాఖావో౭సిద్ధ ఇతి 

" హిహరలి..._జై ్వ్యశస్వేతి. జా గ దాది దై తాభావస్య నువుప్తా సాక్షీ ణకానుభూయ మాన 
క్వాల్ “కమనస్సాతీ సర్వస్య సా” శ్షీతి శ్రులే శ్చేతి భావః. 

టీ. చికేః = చి ద్రూవమునకు ప్రాగభావః=పూర్వము లేకపోవడము, న అను 
భూత; = అనుభవింపంబడియుండ లేదు. తఈత$=ఆకారణమువలన, చితి? = చి ద్రూవము, 
నిత్యానిత్య మైన దగును, టై పతస్ట=దై పత ముయొక్క్య, ప్రాగభావన్తుజాప్రాగభావ మని 

నను, వై తన్యేన=వై కన్యముచే, అనుభూయలే = అనుభవింవంబడుచున్న ది. 

Ene వైతన్యముయొక్క_ రాగ భావ మెవనిచేతను ననుభవింవం 
బడలేదు గనుక నది నిత్న మనంబడుచున, ది, చె తముయొక,.. పాగ 
భావము సుషు వీకాలమున సాశీచె తన ి ముచేత  ననుభనింపబణు 
చున్నది గనుక దానికి మిథ్యాత్యము చెప్పవలయును,. త్రాగ భావ 
మనంగా పూర(వుందు లేమి, 7 

ఆవ, చి 

ఆవ. పెనం. జెప్పయడినవిధమున చై పకమిథ్యాశత్యము సిద్దించు నని చెవ్వు 
చున్నాందు:.__ 

3 
వ్ల ప్రాగభావయుతం ్రైతం రచ్య తే హి ఘటాదివత్ , 

తథాఒవీ రచనాఒచింతా 'నేంద క 
థాం og నీ మిథ్యా తేనేం ద్రజాలవళ్ ఇ వి ష్ Tt 
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వ్యా: వవం చ ప్రాగభొవయుత ల్వే సత్య చింత్యరచనాత్వస్య మిథ్యాత్వలత 
న్య సద్భావాత్ చ్వ్సెతమిథ్యాత్వం సిద్ధమి'త్యా వా___ప్రాగభా వేతి. ప్రాగ భావయుత 
మితి హేతుగర్భితం విశేషణం ద్వైతం ప్రాగ భావయుశత్వాత్ ఘటాదివదృచ్య లేహి. 

తథాపి రచ్యమాన ల్వేఒపి. తస్య ్రైళస్య రచనాషచింత్యా. తేన రభ్యమాన కే సత్య ' 
చింశ్యరచచా క్వేనై౦ ద్ర జాలికప్రాసాదవని, భ్యత్యర్థః. 

టీ, ప్రాగభావయుళం = ప్రాగభావముతోం గూడుకొనిన, మ్వైళం = ద్వైత 
(ప్రపంచము; భుటాదివత్ =ఫఘటపటాదివదార్థమువ లె రచ్య'తే = కల్పించంబడుచున్నది. 
తథాపీ = అట్టు కల్పింవంబడినవ్పటికిని, రచనాజ=్వ్యెతకల్పనము, అచింత్యా = ఇట్రిదని 
యాలోచించ శక్యము గాని దగుమ. లేన = ఆ కారణము చేత, (కల్పనాస్వరూవము 
లగుట చేతు, ఇంద్ర జాలవల్ = ఇంద్ర,జాలమువలె, మిథ్యా=జఅసళ్య మెనది. (భవతి = 
అగుచున్నది. 

తా. దై ఇతము ప్రా గ భావముతో? చాడిన దగుచు ఘటాదుల 
వల్లె రదింసబడుచ్చున్న ది, అట్లు రచింపంబడినప్పటికిని గారడివానిచేతం 
గనంబజచయిడిన వస్తున్రలనలె, చై. షరముయొక్క_కల్పనయు నెట్లు 

' రచింపంబడినదో ఈోూచింవ శక్యము కాదు గనుక చై గతము మిథ్య 
యగుచున్న ది, 

అవ ఇంతవజుకు చిద్రూవముయొక్క నిత్వ్యశయు, చిద్వ్ట్యుతిరి క్ల మెనదానికి 
మిఖ్యాత్వమును 'సాధింవంబడినవి కొని అై ప్రత బ్రవ్యత త్త్వమున కపరోతత్యము. 
సాధింహబడ లేదంటిచా? నీ స్వవచనమునకు వ్యాఘాళము కలుగుచున్నది. అని చెవ్వు. 
చున్నాడు: 

శ్లో, చిక్స్రత్యమా తత్ *ఒన్యస్య వి థ్యాత్వం చానుభూయతే, 
నాద్ర్వైతమపరోతుం చే త్యెతన్న వ్యాహతం కథమ్. ' . 256 
వ్యా. చితిస్తావత్స ్వ ప్రకాశ ల్వేన నిత్యావరోషూ చ భాసలే. చిద్య తిరి క్షస్య 

చ మిథ్యాత్వం తమైవ చితొనుభూయళ ఇతి దర్శితం. వీవం చ నత్వ బై వతస్యాపరో 
దీ ) నిగవాం 3 ఇదె" Ee ఇ న్యా నల తత్వం నా స్తీతి వదతో వ్యాఘాకళ్చ స్యాది త్యాహ=_చిత్స)ళ్య న్నేతి. చి ద్రూపేణ 

భాసనాదిత్యభిహితయు క్రి సముచ్భ్చయార్థ చ్చశబ్దః అ ద్ర్వైళమవరో తం చేత్యేతత్క_థం 
న వ్యాహతం చేతి యోజనా, 

టీ. చిల్ = చైతన్యము, ప్రశ్యణా ఇ స్ఫూ ర్థిరాపము (అగును. శతక = 
అచై శన్యముకం టె, అన్యస్య = వేణైన'ద షతమునకు, మెథ్యాత్వం చ = మిథ్య యగు 
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టయును, అనుభూయ తే = అనుభవింపంబడుచున్నది. అడ్ర్వ్షుతం = అద్వెతము; అవ; 

రోతం = పరోతము కాదు, ప్రశ్యతమైన దనుట. చేలి=కా దని, నీతల్ = ఈ నీ! 

మాటు కథం=ఎట్లు? న వ్యాహతంజకొట్టువడదు? (విరోభమగును అనుట). ఊఈన్లోకము. 

నందలి చ శబముచేక ౨౦౨ శ్లోకములో చెప్పబడిన యు క్రిసమూసహము సూచిత మగు. 

చున్నది. 

దన్యవస్తు సువు నవేత్సీంప వక్ణయే తెలిసికొనుచున్నది. దె దై తము జడసర్షరూవ' 

మగుటచేత్క అటుల తనను కాను ెలిసికొనయజాలక చే వైశన్యముచేశం 

దెలియంబడిన కారణముచేత దై (తము మిథ కి యగు ననియు చెలువ. 

బడి యుండెను. ఇట్లు తెలుషబడియుండినను మటిల' ఛైతన్య మరో 

తము గాదని నీ వనుట విరుద్ధము. 

ఆవ. “ట్ పనిషదర్గము నిజెలిననవారుకూడ నిట్టి అచ దై ప్రరబ్రవ వత త్ల రమునం ' 

చేల విశాషసమును బొందథు” అని దె్వెతవాది యడుగలా సిద్దాంతి యుదుితుగ . 
యూ 1 అతినీల ' 

చెప్పుచున్నాడు: 

న్డ్ ఇత్థం జక స౬ప్యసంతుష్టాః కేచిత్కు.క వ్రతీర్య తాం, 

చార్యాకాడేః ప్రబుద్ధస్యా ప్యా క్షా చేహః కుతో వద, 257 
హా. వీవం వేదాంశార్ధేం జానతామపి పురుహాణాం జేసూంచి ద (ర విశ్వాస స 

కుతో న జాయత ఇతి పృళ్ళతి--ఇక్థమితి. సమ్యుగ్విచారళూన్య త్వాదితి ఫీపకంః ప్రతి 

బందీం గృక్లోతి_చార్వా కా చెేరితి. ఆదిశళ్తే న పొమరా గృవ్యూం లే. వ (వ్రుబుద్ధన్య ఊవో . 

ఛోవాకుశ లన్య. 

కా చైతన్యము తనను ప్రత్యతముగాం జెలిసికొనుటయం 

గ 

టీ. ఇళ్టంజకఈలాగును శేచిల్ =కొందణు, జ్ఞాత్వానీ = ఊపనిషదర్థ "మెజింగినన్సు . 
కుతః = ఎందువలన, ఆసంతుష్టాః= సంతోషమును బొందరో, ఈర్య శాం తెలువయుడుం. 

. గాక! ఆని యడిగితివేన్సి (ప ప్రభుద్ధ్యు = తెలివికేటలు గల, బార్వాకా'జేరవీ = బార్యా. 
కుడు మొదలగుచారికిని, పామరులకును, చేవా8 = స్థూల చెహము, ఆ త్తా=అత్త యగుట, | 
కుత$ = ఎందువలన? వద = చెప్పుము, 

తా, ఉపనిష దర్భమును లెలిసికొనినవారయ్యు దానియందు 
సంతోషవిశాషసములను' కొంద జేల పొంద రని న న్నడిగితివి. నేనును. 
నిన్ను నొకటి యడిగాదను., చార్యాకాదులు మంచి 'కెలివికేటలు గలవారు 
గదా? ఈస్థూల దేహమే యాత్త యని యేల పారవడిదో చప్పునము. 

1 

{ 



చీత్ర దీప ప్రకరణము 439 

నే నడిగినదానికి నీ వేమి |,సమాథానము చెస్పెదవో అదియే నేను 
= 9 ర అల , ఇన్పెడి యు త్తర మని తెలిసికొనుము, అని సద్ధాంతి వజిద్యంద్విసమా 

థానము చెప్పెను, 

అవ. ఇప్వుడు ఫూర్వవాది ప్రతిబందీమో చనమును శంకింవంగా సిద్ధాంతి సరస 

యైన పద్ధతిలో బదులు చెన్వుచున్నా డు: 

3 ar జల గా ఇ షు సమగ్గిిచారో న్నాస్ట్వస్య ధీదోహాదితి చే త్తథా, 

అసంతుహోను శాసారం న తె లే. స్రవేంత విశేషతః. 938 
రై --౨ 'ఆఈథి 

వ్యా: ప్రతిబందీమోచనం శంకలేాసమ్యగతి. సామ్యేన సమాధశ్షే_-తేతి, 

థిదోహాదిత్యనువజ్య తే, తుశబ్ద ఏవశబ్దార్థః, 

టీ. అస స్య = ఈ ఛార్య్వాకుండు “మొదలగపవర్ద మునకు; ధీదోషహాల్ ఆబుద్ధిదోషము 

వలన, సమ్యక్ = చక్కగా, విచార = ఊ వనిషదర్థవిచారము, నా పీతి వత్ _శే దని 

యంటివా, ఆసంతుప్రైస్తుఐ వెదాం తార్థము చెటిం?ినను * చి త్తవిశ్రాంతి నొందనివారలన్న నో. 

విశేషత; = అతిశయముగా, శా స్రైర్థం=ఊాపనిమదర్థమును, న తే వతమ్ంత న్ు జాగ త్తగా 

ఇవరిశీలిందరు (పరిశీలించి తెలిసికొనరు. 

"తౌ, చా రాషకాదులకు కు బుద్ధిదో షమువలన స్టూల దేహ మె ట్లాత్త 

యగు నని తోంచునో యటులనే యుప సనిషదర్ధ మెటీంగిన వారును 
శా స్త్రార్థమును చక్క_ంగా పరిశోధించి తెలిసీకోనకపోను టచే చిత్త 
విశ్రోంతీ నోందచే రని తెలియుము. 

అవ, ఇవ్వడు ఇదివజలో విచారణచేసిన తత్త ప్టజ్ఞానమునకు ఫలమును, నట్టి ఫల 

మును 'దెల్చెడు. శ్రుతిని చెల్బు చున్నాడు: 

శ్లో, యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామా యేఒస్య హృది శ్రి" 
బ్దితి శోకం ఫలం దృష్థం నేతి చేద ద్రష్ట మేవ తత్, 259 

వ్యా ష్టం త త్తం విచార్య తజ్జన్యత_శ్త్ర్వజ్ఞానఫలం విచారయితుం తత్స)తిపొ 

దిశాం, శు తిం పఠతి. -యచేలి. “అథ మర్శ్యోఒ మృతో భవత్య త్ర బ్రహ్ సమశ్నుత? 

ఇతి. అన్య కుం త్ర (తృస్య్యో త్త త్రరార్లం అన్య ముముడో ర్త లది, శి తాయ్ కామాస్తుహేశ్త్యాభ్యాన 

మూలా ఇచ్య్చ్భాదయస్ఫంతి, "లే స్వే యదా యసీ కొ కాలే (వ్ర ముగ సం లేత ర్త వక్టైూనే 

్యాసనివృత్తా నివ ర్తంతే, అథ తచానీమేవ మ రః ఫూర్వం శేహాళాదాశ్త్యాథ్యాన సేన 

మరణశీలః పురుషః అమృళః అభ్యాసాభావేన త్ర హీత్రో భవతి. లత, హేతుమాహ. 
శక 33 OTD pea స్థం | అత్ర, బా సమశళ్నుత ఇతి, అత్రాస్మి న్నేవ చపా హే| బహ జా సత దిలత్షణం సమశ్ను 
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శే సమ్యగాష్నో తీత్యస్యాళ్ళు) తేరర్థః శుశ్యా ప్రతిపాదిళం ఫలం కామనివృ త్యాది 
లతణం . నానుభవసిద్ధం, కింతు శాబ్దమే వేతి శంక తే శ్రాతమితి. సమనంతర్య శ్రుతి 

వాక్య తాత్పర్య పర్యాలోచనయా తస్య దృవ్షత్వం సీధ్య తీత్యభిప్తాయేణ పరినారతి.... 
దృవ మేవ కదితి. 

టీ. యదా=ఎవ్వుడు, అస్య = ఈసాధకనియొక్క_, హృది = హృదయమందు, . 
శౌ! = ఉండిన, యేకామాక = ఏకోరికలు గలవో, తే సర్వే = అవి యన్నియు, 

ప్రముచ్యం తే=విడువడు చున్న వి, ఇతి=ఇట్లు, శ్రైశం = | శృుతియందుః జెప్పంబడిన . 
ఫలం=క_క్త ఏ జ్ఞాన ఫలము, దృష్టం = కనబడుచున్నది. నేతి చేత్ = త్త ఏక్షూన ఫలము 
దృక్యతము, గా దంటివేని తత్ = అది, అనంగా త _త్త్వజ్ఞైనఫల మునుట, దృప్ర "మేద 
(ప్రళ్యత మైనదే యగును. అని మజియొకశ్కుతి చెప్పుచున్నది. 

నాల కరర న! 4 3) అన లని ల్సి తా, శు. యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే అని ప్రారంభము వేని 
ఈకు,తికడకు శ్ “అభ మర్వా్యాఒమృతో భవత్య త్ర, బహ సమశ్ను 
కే” అని చెప్పినది. దీని తౌత్చర్య మేమి యనగా... సాభకునిరఘొక.. 
హృదయమునందు నథ్యాసమూలకముంలై న రాగ ద్వే హోదు లున్న 
కాలమున నితయు మ ర్ట డనంబడుచున్నాండు. మహం డనం?గా 
మరణించెశు నాడు. అధ్యాసమూాలకము._లై న రాగబ్వ్యి పూచులు 

? పూ_ర్టిణా పోయినప్పుడు మరణము లేనివాలై ఈ చేహమునం చే సత్య 
జ్ఞానాదిలమేణములు గల వాస్వరూపమును అవరోతముగా( తానేక్ణ - యనుభవించుచున్నా-డు, అని త _త్రేజ్ఞానఫలము ఈబచేహవుంబే కన 
వచ్చు ననెడి శుతితాత్న ప ఘః వత 

ప్ప ననెడి శ్రుతి కాత్సర్యమునుబట్టి బ్రహజ్ఞానఫలము పృత్యతు 
మగు నని తెలియవలెను. ళా 

ఆవ. ఇట్టి ద్రవ్ణాపరోతజ్ఞానము 'లేకపోన్రటమే గృ౦థి యనంబడుచున్నవి ఆని 
చెప్పు చున్నా (డు: 

; ప య న్న జల్ల జ w= , న్ యదా సర్వ ప్రభిద్యంతే హృదయ గృంథయ స్తి్వతి, 
లే జ్ 

అబ న 
కామా గ్ర ౦థిస్న్వరూ వేణ వ్యాఖ్యాతా వాక్య సమత. 260 
వ్యా. తస్య దృవ్షత్వస్న పీకరణాయ కద్వాక్యముదావృత్య తస్యార్థమాసా... ల నర . ఇ జ్య నూ జు 

క్ష స్తు ఇ అనేన వాక్య శే ata కామ ప్రమోకస్య గ్రంథి భేద లేన వ్యా మ్య త్వాద్ద థీ భేదస్యాహంకారచిదాత్త నొస్తాదాత్యా ధ్యా ననివృ శ్రిలకణస్యా నుభవ సిద త్యాన్నా ప్రళ్యత శేతి భావః. వాక్య శేషత ఇత్య నేన వాశ్యే నేత్యర్ధం. గ 
ల్లు 
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టీ, యదా = ఎవ్వడు, హృదయ గృంభయకః = సదయ, గృంథులు, సర్వే = 

అన్నియు, ప్రభిద్యంలే = తెగిపోవునో, ఇతి=కలాగున, కామాః=రాగ'జేషహాదులు, 
గృంథిన్వరూపేణ = వీటముడులవంటి వని, వాక్య శేవతః = కడపటి వాక్యమువలన, 
వ్యాఖ్యా ఈాక=విళ దముగ తెలువంబడినవి. 

తా, హృదయ గృంథు లనంగా జడమైన అహాంకారమునకు 

చిదాత్మ కు తాదాక్యా ఛ్యాస మగును, అట్టి యఛ్యాసముచేతనే రాగ 

చ్వేపౌదులు హృదయమున , పీటముల్ల్ నలె దుర సర్భెద్యములై యున్న వి, 
అవి యెపుడు స ద వళ్లు గలుగునో అన్న సం విడి పిళ్ళ చున్నవి. 

అనీ *యదచా సర్వ వ్ర వ,ఫద్యం న హృనయ గ గంథయ స్తీ స్త (తి? (విజ్ఞాన 

నిస్థూ కాలమందు సకల హృ్వయ్మగ ంఢులునో భేదంపంటీకుచున్న పో) 

యేను నీ శ్ తి విశవవటు దుచున్న వో 

"వశమున కామ మనంగా కోరిక యిని వాడుచున్నా రు "కాని గ్రంథి యని 

వాడుక మ గ్రంథి యని కామము నేల ెప్పితి వని యాశంకించి బదులు చెవ్వు 

చున్నాడు: 

న్లో, అహంకారచిదాళ్షొనా పకృ తావి వేకత్క 

ప్రదం మే స్యా దిదం మే స్యాదికీచ్భాః కామళబ్చిత్యా, 961 

చ్యా. నను లోశే కామళచ్దేనేచ్చా భేద వీవోచ్య తే. అతః కథం తస్య గృంథి 
"క్వేన వ్యాఖ్యానమి త్యాళ ౦'క్న్ళా ఛ్యానమూలసై ఫ్ర వేచ్బావిశేవస్య కామశబ్దవాచ్యర్యం 

నేచ్భామాత్ర, స్యేత్యాహా...అవాంకా నేతి, 

టీ. అనివేకతః = ఆజ్ఞానమువలన, అహంకారచిదాత్తానా - అవాంకారజఅవాం 

కారమును. చిదాత్తానా = కూటస్థవై తన్యమును; కీకృత్య=వీకముగా చేస్తి (గోంటికిని 

తాదా త్యూ భ్యాసము వేస్సీ ఇదం=ణఏ, "మే=నాకు, సాల్ ఆకావ లెను ఇదం=ఖది, "మే= 

నాకు, స్యాత్ =కావ లెను, ఇతి=ఇటువంటి, ఇచ్చా $=కోరికలు, 'కామశద్ది తా $= కామము 

లనీ చెప్పబడు చున్న ది. 

నా, అచిల్తై న అహాంకారనును చిద్రూవుండై నకూటస్టుని ఒక్క 

ఉిగొం దలంచుటు ౨ చివచిన 3 )ం%ు యనంబ మను, ఏ ఇదే అష్జానమువలనం 

గపిగిన యభ్యాసము, అట్ట అభ్యాసము చేత “నిది నాకు గావలె నిది 

నాకం “గామలబయుి న నేటి 'యిచ్చలు. ఇ శానుము అని చవ్చంబడుచున్నవి, 

అన, అభ్యాసమువలన కలిగిన 'కొవముమును వరిత్యజింవవలయును, అనినపుడు ' 
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శా 

క peut 

ఇంతకంటె వేేజైనవస్తువు నవలంనించి కదా విడువవలయును, అచెద చేమ. తలో 

సమతమే యని వెద్వచున్నాండువాలా 
— 

నో అ ప్రువెళ్య చిడాత్తైనం పృథక్పశ్య న్నహంకృతిం, 
పి 

ఇచ్చ్భం స్తు స్తు కోటివస్తూని న బాధో గృంథిఖదతే స, 

వ్యూ, నన్వ ఛ్యాసమూల నైవ కామస్య హ్యాజ్యశ్వే సరీశళరో=..భ్య్య
ు a 

సా గిదిత్యాశళంక్య్ట చాధకత్వాభా వాదభ్యు పేయతయే త్యాహా...అ ప్ర జశ్యే ర? = | 

కారే చిదాత్తానమ ప్ర, వేళ, § తాదాశ్యాభ్యా సేనానంతర్భా వ్యెత్యర్థః, 

. 

టీ. చిచాతానం=[,ప త్యగాక ను, అవ్ర, వేశ్య అవాంకారముతో జో.” 
ళీ తో టె 4 

ఆవాంకృతిం = జడమైన యహంకారమును, కక్ = ప్రత్యగాత కంటె PD 

వశ న్ = = కనుయగొనుచు, గ్రంథి భేదకః -_ గ గ,ంథి=చిదచిద్దంథి యణిడు. ఫీ" గ 

"భేదత। = ెంజి చేయుటవలన (వేలుగా శెలెసీకానుటవలన) కోటివస్తూని = లగ ఫ్లై ళ్ 

నస్తువులను; ఇచ్ళక్ = కోరుచుండినన్వు న బాధకి = నీవిధమెన చాధయునాు౫ లేన 

(మాకాసపేవము లే దనుటు). 

"తా, ప్రత్యగాత్మను అహాంకారనుకం కు విలకుణామున న పంత 

గను దానితో నంటినదానినిగను చెలిసీకొనుట గ్ర ధి భేదము (ఆ -౯ "ఈ 

నివృ_క్తి యనంబడుచున్నది. అప్పు జేయేకోరిక లున్నను నవి జ” 1 

నకు సుఖదుఃఖాద్యనర్థములను నీయంజూల వని తెలియవ లెను. 

అవ, అధ్యాస మెపుడు నివ ర్లించెనో యటుపైన కోరికలు ఫొడముటు సు: కక్! 

దందు వేమా? ప్రారబ్ధకర వళమువలన కామాదులు పుట్టినను అట్ట్రవచ్చునూ అను 2౩|| 

చున్నాడు: 

న్లో. గృంథిఖేదేఒకి సంభాన్యా బ్రచ్చాః ప్రా ప్రారబ్ధదో సత, 

పద్ధ్యాఒకి పావచావాళ్యాదసంతోహో * యా తవ, WE 

వ్యా. నన్వ ధ్యాసాభావే కామానామనుదతూాప శ్రిస్సా న్చదిత్యాశం చ... | 

వశాల్తేషూ ముక్చ _త్తిస్సంభవిష్య తీక్యావా వా గంధి భేచేఒపీతి. అత్ర, డా ౫= 

మావా...-బుద్ధ్వాపీతి, 

టీం యథాజబిట్టు; బుద్ధ్వాపే = = వేదాంతార్థమును తెలిసినప్పటికినిి మా ఇ; = mu 

భ్యాత్=పాఫౌధిక్ళమవలన, అసంతోవకిజళ్ళ ప్రి ఏ లేకపోవుట, తవజనీకు, (ఆసీత్ ల | 
4 ఏింఖెనో), తథాజఅటు, గృంథిఫేదేజకి = = చిదచిద్ద్రంథి ఏడిపోయినను, ప్రారబ్దటా* re 
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ప్రారబ్ధ = ప్రారబ్దకర్శ ముయొక్క దోషకః = లోవమువలన, ఇచ్చాక = కామాదులం, 
సంభావ్యాః = = సంభవించవచ్చును. 

తా. పదాంతార్థను నెన్నివధముల  నెంతగా బోధించినను 
పాపాధికమువంన సీపీ సంతోషము గలుగని విధంబున గృంథి భేదము 
గలిగినను (అభ్యాస నివ_ర్టించినను) స్ర్రారబ్ధకర్మదోష. షుమువతన కామా 
దులు పుట్టుట యసంభవము గాదని గృహీంపుము, 

NY 

అవ. అధ్యాస పోయినత ర్వాత నహ౦కారాదినసంబంధమః అన కామాదులు 

అనర్థదాయకములు క* వని దృషాంతములను చెప్పుచున్నాడు; 

కో అవాంకారగ తేచ్చాటై ద్రష్ట ప్రహ వ్యాథ్యాదిభిస్ష సథ, 
we ఎన్ య వృమాదిజన్ననాతై ర్యా చిద్రూపాత్తని కిం భవిత, 204 

వ్యా అధ్యాసాభా వే౭.హం'కారగ తేచ్చా జేర బా ధకత్వం దృష్టాంఠతద్వయ ప్రద 

ర్శనేన విశదయతి....అపాంకా నేతి. యథా దేవాగత వ్యా ధ్యాదిఖిరహూం కారసాక్షీణో 

బాధో నా_స్టీ చేహసంబంధరహితత్య్వాల్. యథా వా వృమోదిగ తెర్భనాదిభి రేవమ 

ధ్యాన నివృ త్రావవాంకారగ తేచ్చా దిభిరపి చిద్రూ పాతని కిం భవేదితి భావః. 

టీ చిద్రూపాక్షని = చిళ్ళ్వ్వరూపుండైన ప్ర ప్రత్యగాత యందు, అవాంకారగతే 
చాద్ వ్రాఆవాంకార=అంతక8కరణమునందు, గత శ శ్రోయిం చియుండిన, ఇచ్చాక 

కొమాదులచేతంగాని, చేవాఐ గ్యాభ్యాదిఖిః = చేహామసందలి రోగములు "మొదలగు 

చానితోయగాని తథా = అలాగున, వృయమాదిజన నా ర్వా -వృతాది = చెట్లు వేమలం 
మొదలగు వానియొక్క_, జన నాశ ర్వా = ఉత్స శ్రివినాళములతోయాని, కిం భవేత్ = 

ఏమి యపాయము గలుగును ? (ఏమి యపాయమును లే దనుటు, 

తా. సాధకున "ప్ప డథ్యాసము నివ ర్తించినదో యపుడు 
వాడు చేహాహంకారాదులతో సంబంధముళేక వాని కన్నింటికిని 
సాక్షీ చిద్రూవుండై యలరారు చుండగా చేహమునం దుంసు రోగాదు 

లును ఇచెట్లచేమలయండుంగు నుత్చ త్తి తివినాశంబులును వాధింవనితేజుం 

గున నహంకారమున సనుంయు శామాూాపహులును నెంతమాత్ర ము ఆచి ద్రూ 

సని బాధింపంజాల వని గ గ్రుహాంవుము, 

అవ, (వృత్యగాత్న 'సంగన్యడూపుండును నద్వి తీయుండును నగుటవలన 

నభ్యాన మున్న కాలమునంగూడ ఆొమాదిబాధలు లేకపోవలయుంగచా యనిన నా 

శనుకూలమైన యాశంకనే వేసితి వని సంతసీంచుచు, ను _త్రరము జెప్పుచున్నా (డు 



dh శ్రీ వేదాంతపంచదకి, పుష్ట ప్రకరణము 

న్లో. గ్రంథ ఖేదా త్పురావ్యేవమితి చేత్త న్న విస్తర, 
అయ మేన గ్రంథి భేద స్తవ తేన కృతీ భవాన్, 205 

వ్యా. నను చిదాత నో౭సంగసై గకరూపత్యాత్పూర్యమవి కామాది'బొన్గో 
నాన్సీతి శంకలే._ గ్రంధిఛేదాదితి.  వివంవిధబోభృనై కవ గంధి భేద త్వే నాసాఖిరణి 
ధీయమాన త్వాదిదం చోద్యమస్న దనుకూలమి త్యాహ.. తేన్న విస్త చేతి, 

టి, (గంభి భేదాల్ = గ్రంభివిచ్చేదముకం టె, పురాపి = పూర్వముకూడు, (అజ్ఞాన 
దశయందుశు, ఏవ మితి వేళ్ = ఇటుల (ప్రత్యగాత్మ యనారోవితస్వరూపుండై 
యున్నాండందువేని, తత్ = ఆమాటను, (ఆత్మ య నారోవితన్వరూపుం డగుటను), న 
విస రమజువకుము. అయమేవ = కూటన్థుండు సర్వదా అసంగుం డచెడి యీ+బోధయే: 
తమ=నీయొక్క_ గృంథిభేదః = వృాదయ్మగృంథిని "భేదించుకు. "లేన = ఆయణఖిండబోధ 
చేత భవాక్ నీవు; కృ తీ=కృ తార్టుండ వగుచున్నా వు. 

కా హృదయ గంధి విడిపోవుటకు (అహాంకా రాదిసాక్షి నని 
యొజుంగుటకువూర్వ మజ్జాననశయందును నిప్పి జ్ఞాననశయందువ లెనే 
ఆత్మ అనంగులైై. యనారోపికస్వరయావుం డై యడై(తక త్ర సమె ఆనం: 
ఘనమై అపరోత్షస్వరూవమె సద్రూవుడై చిచ్రూవు(డై యుంయ నంకినా? 
ఉపనివద్చోధ యదియే, గ్ ంధివిచ్చేదం బన నిదియే; నేను దెల్చునవణయు 
నిపియే. నీన్చ శంకించినడియు నిసయే; నేను సమాభానము మెము 
నదియు నిపియే. నీ కత _త్త్వబోధ కలిగనేని దానిని మటువక ద్సృభ 
మగునట్టు వూరోష_క్తరీతిగా నావృ_త్తి చేయుచు ౫ ఎ్రికౌగ్థుండను గ ము 

ఆవ, గ్రంథి యనంా నిట్రజ్ఞానము "లేకుండుటయేీ యని చెవ్వ చున్నాడు: 
న్లో, వై వం జానంతి మూఢాశ్చే తోయం గృంథి ప్న చావర్కు 

గృంథ్తబ్బేదమా శ్రే, ఇ వైషమ్యం మూథబుద్ధ యాః, 960 
వ్యా వవంవిధజ్ఞానాభావనీవ గృంధిరిత్యాహ___న వమితి. నము జ్రానినోజున్స్ 

టీ. మూగ? = అజ్ఞానులు, వవం == ఇటువంటి న్వరావముగా, న జానంతీతి వేజ్ = కొ నే తెలిసీ నంజాలరంటి వెన సోడియం = అదిక్సొ, గంథిః దు చివ చిద్ద్ర౨థి; వతిజ అ * అవర$ి = 
(భ గుచున్నదిి. అవరః = మజీయొక్ష (గ్రంథి; న చఇవేదు, మూశ్రటుద్ధ యో . 
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మూఢ = అజ్ఞానికిని, బుద్ధయోకి = జ్ఞానికిన్సి గ ంథిత జ్భేదమాత్రేణ-గలధి = గ్రంధి 

యుండుట వేళను; తల్ ఆల, గ ంథీయొక్క_, భేదమా లే, = లేకపోవుట చేతను, వై షమ్యం= 

తారతమ్యము, (భవతి=కలుగును. 

తా, అజ్ఞాను లిట్టిస్వరూవమును ెలిసికొనుట లేదే యంటివేని 

తెలియకపోనుట'యే హృదయ, గంధి యనంబడును, ఇంతకన్న వేటుగా 

గ్రంఖి లేదు. ఎవనికి నిట్టిగృంథి విడిపోవునో వాండు జ్ఞాని యనియు, 

ఎవనికి నీ గ్రంథి విడిపోకయుంతునో వాయే యజ్ఞాని “యనియు నుభ 

యులకు తారతమ్యము గ్రంథివిచ్చేశమునుబట్టియు, గృంథివిచ్చేదము 

కాకుంకుటంబట్టియు నేర్చడిన నని తెలియ నగును, 

అవ. వీండు జ్ఞాని యనియు. వీండు అజ్ఞాని యనియు వ్యవహారమునకుః గార 

ణాంతరము లే దని తెల్పచున్నాండు:-- 

శ్లో, వవృత్వౌ వా నివృత్తై వా బేహేంద్రియమనోధియాం 
గ అ= అం 0 

శ కించి ది వె వషమ్షమ స్ట సురజాని విణ క్ట ‘ O67 

బి౨ సద 
వ్యా. కారణాంతరాభావ మేవ వశదయలి... _ప్రచృత్తాితి. 

టీ. దేహేంద్రియమనోథియాం - చేసా = చేపవాముయొక్కయు, ఇంద్రియ = 

ఇం దియములయొక్క_యు, మవ$। = మన స్ఫుయొక్కయు, థియాం=బుద్దియొక్క_యు, 

ప్రవృత్తే వా = కర ములను జీయుటయందుంగాని, నివృత్తౌ 'వొజ=ఊోరకఘుండుటయందుం 
జాంటీ 

గాని ఆజ్ఞానివిబుద్ధరా$=ల జ్ఞానికిని జ్ఞానికైని, కించిదవపి = వీమా శ్రమును, వెప షమ్మ్నుం = 
న w 

ఆారకమ్యుము, "శా స్తి=లేదుం 

తా, జ్ఞానికిని అజ్ఞానికిని "ఫదము గ్ర ంథిమెంక్క. కలిమి లేము 

లంబట్టి కన పీనద గాని. చెహింవియ మనోబుధ్గులయొక్కం వవృ_ల్త త 
డో థి 

నివృత్తుల బటి యెంగమా, తము "సేర్చశ చే వని స్పష్ట గనముగాం చెలియ 
జా 6 () 

వలయును. 

. ' జో " అహ IO జో గప స్ో ఉల నీ శ్రి నే | ళ్ అవ, ఈ చెవ్చంబడిన ఆరమును దృథవజచుటన దృష్టాంతమును జెప్టు 
(p 

యున్నాడు: 

వ్ వగ క్యనతి, య రయ 1 చే న పాగా పాఠక నా దొ, 

నాళం ర "దావ్నన్ను వ్ “శబసో సగమం నా యాం తే 'యోజ తామ్, 
Vy (WW గ 

షే క్ రగద్హారి అ వొ” ఓ ళ వ్యా ఉక దృష్టైఎతమ' పం వ్ర శ్వేతి 
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టీ. వా త్రియయోక= వాత్యునకును శో, (త్రియునకును, భిచాజ= భేదము, చాకలోడి 
వేదపాఠాపాఠక్ళతా - వేదసపౌఠ = వేదమును చదువుట: వేకు, అపాథ = "వేదమును 

చదువకపోవుటచేకను, కృతా = వీర్పడినది. ఆహారాదౌ=భోజనాదిస్యవహారములందు; 

'భేదణ= తారతమ్యము; నా స్తీ = నీమా శ్ర మును లేదు. న ఆయం న్యాయః = ఆయి? 

న్యాయము, అత, త = ఈ జానివిషయయునను అజ్ఞానివిషయమున' ను, యోజ్య తాంజనమ 

న్యయము చేనికసయడుల క, (సరిపోవు ననుట. 

తా, వ్రాత్యుం డనంగా నువ 'నయనాదిసంస్కాారములు "లేని 

వం జు కీ ట్రాహణుయ, వదాధ్యయనాది యోగ్యతలు గల అాహాణుంయ తీ, 

యు డనంబడుచున్నాండు. ఉభయులును టాహాణులె కదా, సందులొ 

"మొదటివానిని వాత్యుం డనుటకును రెండవ హానిని గీ తియుం 
వ్ 

డనుటకును గారణము వేదాధ్యయనము లేకపోవ్రుటయును అని గలిగి 
యుండుటయునే, వ్రింతియ గాని వారి భోజనాదివస్టనహారములంబ్బట్ట: 

"కాదు, ఈవిధంబుననే అజ్ఞానివిషయంబునను జ్ఞానిషిషయంబునను నీ: 
దృష్టాంకముంబట్టి సమన్వయము చేయనగును. 

ఆవ, గ్రంథి విడిపోయినవాండు కాని యగు నని యిదివ ఆకు జెప్పి న మాటకు 
శ్రీకష్షకహాక చెస్సేన గీత వాక్యమును (ప్రమాణముగా జెవ్వచు న్నాందు:ా £ 

ఉదానీనవదానీన బ్రతి గ గృంథిభిదోచ్య తే. 209 
వ్యా. జ్ఞ జానినో [గ గృంథికూన్య కే గీతావాళ్యం (ప్ర వ,మాణణయిలి.__న 'జ్వేప్?ి, 

సంప్రవృత్తాని ప్రాస్తాని దుఃఖాని న ద్వేషి. నివృత్తాని సుఖాని న కొంతలి. కింతు ఊది? 
సీనవద్వ ర్త రత ఇత్యర్థః, గృంథిథిదా న గ్రంథి భేద, 

టీ సం ప్రచృత్తాహనంస్రాత లె న దుఃఖాదులను గూర్చి, (జ్ఞనని న జ్వేప్పి= 
జ్వేషించడు, (వవగింవండు), నివృత్తాని = తొలగిన సుఖాదులవి నో ౩౦ (ల్ల ట్ర జ 

కోరండు. (నా కివి గావలయు నని జేనిరింవం డనుట). ఉఊదాసీనవల్ = ఉఊదాసీకుని 
వలె. (ఊరకున్నవానివలె _ ఆసీన$ = 

చున్నాండు. ఇతి=ఇట్టు గ్రంథిఖిదా = న గ్రంథి భేదము, (ఆవిద్యానివృ శ్రి గి, ఉచ్య లే = తెలుపంబడుచున్న ది, " 

జ 
Ea yy 
aren 

తా, జ్ఞాని యగువాంకు అపా వషముగ లభించిన పనిని వ వింవనివా య జింపండు. లభింపనిఐ నీకె యాశవడండు,. ఇంక నేవిచేయు ననంగా 

= కూర్చుండినచాఃడు, (జ్ఞాని యనంబడు. 
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వీమియువనిలేనివానినలె నూజుక 'కారుచుండియుండును., చిదచిద్ద్ర)ంథి 

వీడిన వాని తెజుం గిట్టి చని కృష్ణసరమాత చే ఛగవద్దికయం దను 
లు లం జ్ర ౧ 

గ హింవయుడినది, 
WU 

అవ. నీ వుదాహరించిన వాక్యము ఊదాసీనుండై యుండవలెను అనెడి విధిపర 

మగును గాని గ్కంథి వీడిఖోవలయు ననుటను విధింపదు. ఆని యాశంకించి బదులు 

ఇప్టుచున్నా (డు: 

శే ధా ల్ న్, చొదాసన్యం విభేయం చేద్వచ్భబ్ట వ్యర్థ ఆ మియాత్ , 

న శకా అస్య చేహాద్యా వ్తతి చేద్రోగ వవ స 270 

వ్యా. నన్విదం వాక్యమాదాసీన్యవిధిపరం. నతు గ్రంథి భేబే (పృమాణమితి 

శంకలే---చెదాసినృమితి. విధిపరళ్వే వచ్చబ్దో వ్యర్థస్సా్యాదితి వరహరతి..._వచ్చబ్ద 
అచ మాంగో అధ జట we - మో ఇతి, నను కాని దేహా బెర౩ ర్యతమ త్వాద ప్రవృ త్తిర్నతు గ్రంధి భేదాది త్యాశంక్యోవ 

బానతి--న శ-కాఇలతి, 

టీ. చాదాసీన్యం=వీమియు చేయక యూఅకుండవలయు ననుటను, విభేయం 'చేత్= 

విధించుచున్న దని యంటివా? వచ్చబ్దక = ఊదాసీనవల్ అనెడి పదంబున నుండు వల్ 
ద్రశ్యయము; వ్యర్థతాం = నిరర్గకమగుటను, ఇయాల్ = పొందును. అర్థము లేని దగు 

ననుట. అస్య = ఈజ్లానియొక్క, జేహాద్భాః=దేహేం ది యాదులు న శకా=వీవనిని 
Gy UU ఆం 

'జేయంజాలవు, ఇతి చేత్ =ఇ ట్రంటివా సా=అ భ్రేమియు వేయ లేకపోవుట, రోగవీవ = 

వ్యాధియే యగును. 

తా. నీ నుదాహరించిన గీణావాక్యము జ్ఞానికి హృదయ గంధి 

"భేదము గావలయు ననుటకుం బ్రమాణముగా చప్పితివి. ఆవాక్యమున 
కర్ణ మది గాదు, “జ్ఞానియన పాయు కాలుచేతులు కదల్పక రయొక చోట 

నూజక కూర్పుండవలయు ననుటను దెలున్రచున్న దని నే నేల యన 

రాదూ” అనియువపేమొ! నీయర్థము నర్థము, అనంగా నర్థము "లేని దని 

అంనలి వ చ్చబ్దము చమ చున్న ని, అక 9 వన్న యర్థము రావలయు ననిన 

“ఉదాపినో ఒయమానన” అని వ చృబ్దను చేకయుండిన నట్లు చెప్ప 

వచ్చును, అట్లుగాక “వదానీన” అని వ చృబ్దముతో చేరియుండుట 

వలన నూరకుంటు  వానివళి కూగూండనలయు నని యర్థ మగును. 

కనుక నీవనిన యర్థము ఘుింపదు. జ్ఞానియొక్క చేసేంది యాదు 

చేవనిని జేయంజాలవు గనుక నట్లు ఇప్పుడె నని యందు'వేమొ! అట్లు 
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సనిచేయలేక పోవుట గ్రృంథిభేదమువలనం గాదు. అది రోగశ్చు 

యగును, 

అవ. కానీ, అది రోగమే యనుకొచనెదము. తప్పేమి యనిన శెప్పు 

చున్నాడు 

న్లో. తత్త (బోధం, తమయవ్యాధిం మన్యంతే యే మహధియః, 

తేపాం ప్రజ్ఞాతివిశదాం కిం లేపాం దుశ కం నద, 97 | 

వ్యా. భవతు. కో దోవ నృత్రాహ ---తత్త్వబోధమితి. కిం దుళ్ళకమసాధ్య 

న్ 

టీ. జు మహాధియ! = నీబుద్ధిశాలురు, తత్త శ్ర పబోధం = తత్త శ ర్వజ్ఞానమను; 

తయవ్యాధిం = దే బాం దియాదులను తణింపంజేసె సెడి వ్యాధినిగా, మన్యం రె శెంకలం 

తురో, చేసాం = వారియుక్క.. (అట్టు కలం చిన వారి యొక్క; ప్రజ్ఞా = తెలివి అలి 

విశదా = ఎంత నిర్మలమెనది ? తేషాం = అట్రివారికి, దుళ్ళకం = సాధ్యముకానిది 

కిం = విదియో, వద = శెన్వముం 

తా, దేహా వాంద్రి, ది యాదులు శీణించి వనిచేయక యుండెనేని 

తత్ర శ్తషబోధగల వానినిగా నెబుంగవలయును అనెడి యామ హాోబగ్ధి 

మంతులెలివి నేమి చెస్పవలయును ! తత్త రజ్ఞానమును శయనా వ్యాస 

యనినవా రిక నెంతటి యశకార్యుములనై నం జేయ వెనుకంజ వేయ రని 

సిద్ధాంతీ "బా హాళనము చేనీనాం డని భానము, 

అవ, జ్జైను లగువారు పృ శ్రీని విడిచి నివృత్తులె యున్నట్లు పురాణములలో 

'జెచ్చంబడుచుండంగా న న్ని'్రేల పరిహాసీంచెద వందువేమో యని శంకించి సమాథానము 

చెపు చున్నాడు! 

న్లో, భరతాబేరవవృత్తిః పురాణో శ్తేతి చేత్తదా, 

జతు౯ శ్రీడల్, రతిం విందన్నిత్య కౌ శౌపీర్న కిం శుతిమ్. 979 

వ్యా నన్వస్థాశే వరినోసోషఒయం క్టానినాం త్త త్యృభావనస్య పురాణసీర్ధ 

త్యాదితి శంక'లే.....భరతాబేరితి.. శృతిమజా నాన శ్చోదయసితి_వరిహరతి. జకన్నిలి 

“జక్షక (క్రీడక్ రమమాణా ఫ్లీఫరా యానై ర్వా జ్ఞాలిభిర్వా వయస్వ్యెర్యా 

ఆం అ 93 కా కం న . , 
నోపజనం స్మరన్నిదం శరీరోమితి శ్రైతం వాక్యం నాశ్రాషిరిళ్యర్థః. జతల ఛత్షయక్ 

న * rt క్ ది జక భక్షనాననయారితి ఛాతుః శ్రీడక్ స్వీచ్భయో విహరక్ - రమమాణః సద 
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నోవజనం స్మరన్నిదం శరీరమితి ఉవజనం జనానాం సమీపే వ_ర్థిమానమిదం స్వశరీరం 

నస్శ రన్నానుసందధాన ఇత్యర్థః. న్ శే రతిం విందన్నితి (శాశతస్య రమమాణ ఇతి 

పదస్య వ్యాఖ్యానమ్. 

ట్రీ, భరతా చేః= భరతుడు మొదలైన జ్ఞానివర్ల ర మునకు, అ ప్రవృ త్తిః = ప్రవర్తిం 

ఇకపోవుట, పురాణోక్తా = పుశాణములయందుం జేస్పయడినది. ఇతి వేల్ =ఇ ట్లందు 

తమో! తదా=అప్ప్వుడు, జక్షక్ = భత్నీంచుచు, క్రీ డకొ=ఆడుచుు రతిం = పుత్ర, 

మిత్రాదులయం దనురాగమును, విందక్ = పొందుచు, ఇతి = ఈవిధముగా స్వస్వరూప 

మున నుండు నచెడ్, శ్రుతిం= = వేద వాక్యమును, నాశ్రాషీః కిం = వినలేదా యేమి? 

తా. జడభరతాదు లే వని చేయకయు నూరకుండి రని వృురాణ 

ములలో. చెల్పంబడలేదా యనెదవేమో ? శ్రుతిలో జీవను కు క్ఫునిస్థితిని 

"జెల్పుచు, భతందుచ్చు ఆశుచు, అనుర కుం కోరు దన 5 కరిరముచే 

మజచి యానందమయు(డై యున్నట్లు వెప్పయడినదే. దానికి నీ చేమి 

ఇచెప్పెదనో ఇస్పుము, అనంగా పెదార్థనుం ఉలియకశక యిట్లు ప్రశ్నించు 

చున్నా వని గాలి చేసినా. డని భోనము. 

అవ, చేను పురాణమునం జేన్చంబడిన జడఛర తాదుల నిర్వా స్థ పౌరత "శేమి యర్థ 

మనిన దానికి ప్రతిగా శ్రుత్యర్ణమును చెప్పి హాస్యము చేసితివి. ఇప్పుడైనను పురాణ 

నందు జెప్పంబడిన యర్థమునకు సమన్వయ మె ట్లందువేని దాని సమన్వయ మి ట్లగు 

నని చప చున్నాడు: 

వుగి “దం ర్ట 

నొ, న హ్యాహార ది సంత్యజ్య భర తాద్యాస్ట్ర బ్లా కరచిత్ , 

శాష్ట్రపాపాణవ తంతు సంగభీతా ఉదానలే. 279 

వొస్టా నను తరి పురాణస్య ౩ "ఠా గ తిరి త్యాశంక్య పురాణమప్యాదాసీన్య 

బోధన పరం, న ప్రవృ త్యభావవరమిత్యఖి_పే,త్యావా---న హ్యాహారాదీతి. 

టీ, ఛరళతాచ్యా? జ బడభంతుండు . “మొదలగువారు, కరచిత్ ఎన్న (డును ఆహో 

రాది=అహారాదులను, సంత్యజ్య = వదలిపెట్టి, కాస్ట పాహాణావజ్ -'కాష్ట్ర = కొయ్యల 

వలెను, పొహిణవల్ = పాహోణములవలెను, న హీ స్థికాజఉన్న వారుశారు, కింతు = 

ఎ ట్లుండి రనంగా, నంగళీ తాస్సంతః = దారాప్పు త్రాదిసంగమునకు ఛయవడిన వా రగుచు, 

ఉదాసలే = ఉఊదాసీనులై యుండిరి. వీమియుం బని లేనివారివలె వరించి రనుట. 

తా, ప్లు రాణములయందం జెప్పంబడిన జనభరతుంను మొద 

లగు జ్ఞానులు ఏ ఏ వనియువేయక యాసహారాదులను సముతము బరిత్యజించి 

సదచాంతుటా-2 9 
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యూరకుండుట లేదు. ప్యుత్రమిత్రాదులం గైకొనిన, వానితో సంబంధ 

మేర్పడును అను ఛయముచేత హూస్టప్రాయులుగ నుదాసీనులుగ నుండి 

రసి సమన్యయము చేయందగును, 

అవ. జడభరతాదులవేశ విషయసంగ మేల పరిత్యజింపంబడినది గా 

న్లో, సంగీ హి బాధ్యతే లోశై ర్నిస్సంగ న్సుఖమళ్ను శే, 
తేన సంగః సరి త్యాజ్య స్పర్వదా సుఖమిచ్చ తా, 974 

వ్యా నంగో2పి కుత _స్యజ్యత ఇత్యత ఆవా----నంగీతి, 

టి, సంగీ=విషయాస క్షిగలవాండు, లోనై 8=జనులవేత, బాధ్య తే=బాధింపబడు 

చున్నాండు. నిస్సంగః = విషయాస క్రిలేనివాండు సుఖం = సౌఖ్యమును అశ్ను తే= 
పొందుచున్నాడు. "నేన = ఆకారణమువేత, సర్వదా = ఎల్లప్పుడును, సుఖంజుసొఖ్య 

మును, ఇచ్చ తా = కోరడువానివేక, సంగ? = విషయాసన ED పరిత్యాజ్య$ = ర బరిత్య జిం చం 

దగిన దగును. 

తా, ఎవడు విషయములం దాస కుడా యుంశునో యట్టివాం 
డందటీచే బాధింపంబడుచున్నాండు. విషయాస క్రి క 'లేనివాంయ సుఖ, 
పడుచున్నా(డు. జనులచే గెరవింపంబజు వ చున్నాండు. కాన సుఖాప వేత, 
గలవా జెల ల్ల పడును విషయాస కి కిని విడువవలయును. 

అవ. మీరు చెప్పినదానివలన నా కీ ట్లర్గమైనది. మనస్సునందు సంగము లేక. 
యుండవలయు నని. అయితే లోవల నిన్సంగులై యున్నను వెలువట నాజోరనిపశర 

ములను జరివెడువారిని అజ్ఞాను లని జను లందులే యని యాశంకించి యు క్రరము చన్ను 
చున్నాడు: 

న్లో, ఆజ్ఞా త్వా ఫా స్త్ర హృదయం మూఢో వ Met 

మూర్జాణాం నిర్హయస్తా కసా నుస్త ల్సిద్ధాంత ఉచ్యతే. లగగ్ట. 
వ్యా. నను, తర్హి , మానసనసంగచి సవ త్యోబ్య ర్వేజ.ంకళ్భంగయూన్యానాం 

బహిర్వ గవవరశానజ్ఞ శ్యామ జనై8 కముచ్యల రర్యృశంక: కనాన. 

ఇ 

ఇత్యాహ_మూర్గాణామితి. "శ కిపసనంభేయమిశ్యా కాంతకాయాం శాస్త్ర 
వృాదయమి త్యావా_. అస సృల్సిద్ధాంత ఇతి. 

టీ శాస చ్ర్రవ్భృాదయంజశా స్త తాత్పర్యమును, అజ్ఞా త్వాజ చలియకు మూఢ; జ 
మూఢుండు, అన్య థాన్యథా=ప లువిధములుగాా వ _క్రీ=చెప్వును, మూర్ధాణాం ఇ మూర్భుల 
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యొక్క, నిర్ణ యిః=నిశ్స్చయవమాం? అస్తాం=అట్టుండుంగాక, ఆనల్ సీద్ధాంతః-అస ల్ =మా 
జారీ 

రొలుక్కం సిద్ధాంతః=నిర్ణయణాం (శాస్త్ర కాశ్సర్యము. ఉచ్యతే = ఇెప్పణుడుచున్నది. 
తా, మూఢులు  గొస్రతాత్పర్యము నెలటులక వారివారికిం 

దోంచినటుల  పరివరివిదములం బల్కుదురుగాక, వారి నిశ్చయము 
మయున కేల? నూనిద్ధాం డో మును అనంగా పెదాంతశా స్త్ర తాత్పర్యమును 
చాల్పుదుము, 

ఆవ. మారు దెల్పెడ్ ఇఆాస్త తాత్సర్య మేమి యనిన, జెవ్పుచున్నా (డు:-- 

త్ల వై రాగ్యబోధోపరకమూ స్పహాయా స్టే పరస్పరం, 
ప్రాయేణ సహ వ_త్తంలే వియజ్యంతే క్వచిక్కసచిక్ 276 
వ్యా. కోఒసావిత్య ఈ ఆహ---వై రాగ్యేతి. 

టీ, వె రాగ్యబోధో తమాః - వె రాగ్య = విర క్టియు, బోధ = జ్ఞానమును, డవ 

సజహోయములగును. ప్రాయేణ==శత అచుగాా సవా వర్ధంతే = ఆమాఃడును కలిసియుండును. . 
క్వచిళ్ క్వచిళ్ = ఒకానొకనియం దొకటికొకటి, వియుజ్యం లే = లేకయుండును, 

తా, వై రాగ రము, బోధ, ఉపరతి ఈమూాంతును నొకటితో 

నొకటి కలిసి తత్త (బోలూకుం దోడ్పడుచు నుండును. ఒక్కొకనియందు 
నొకటి గాని రెండు గాని లేకను పోవచ్చును. 

అవ. వై రాగ్యబోధో కరకు లొకటికొకటి కలిసియుండు ననుటచేత వానికి పర 
స్వరము భేదము లేదా? ఆడి శంక రాంగా వానికి వరస్పరము భేదము గల దని వెచ్వ 

- చయంున్నాండువఐాా 

వాం హాతుస్స షరావాకా రాణ్ ఖన్నా న్యేషా మసంకర్క, 

యథావ దవగంతణజూర శా సొరగం వ వివి థా వగంతేణ స ఎస్తం పవి చ్యతా, 277 

వ్యా. వై రాగ్యాదీణూూ మనో న్యా పరిహా శేణావస్థాన దర్శ నాద భేదళం కాయాం 
తజ్ఞత్వాదీనాం భేదాబ్భేదాగ్ 2_వనంతవ్య ఇత్య్యాహ.__..హేతుస్వరూ పీతి, 

టీ, వషాం = ఈవె_"రాగ్యబోధోవరతులయొక్క.., "హేశుస్వరూవకార్యాణి = 
“హేాతువును, స్వరావమును, "కార్యమును, భిన్నాని = వేటుగా నున్నవి. శా స్రార్థం = 
శాస్త ళాత్సర్యమును, ప్రకుకుచ్చతొ = విభజించి తెలిసిఫొను వారిచేత, యథావత్ = 

' ఊన్నుది యున్నట్లుగాా అనం జర? = వీనికి భేవము, అవగంతవ్యః = తెలిసికొనదగినది. 
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శా, వై రాగ్యబోధోవరతులకు మూండింటికిని హీతువన్రు స్వరూ. 

వను కార్యమును 'వేటువేలుగా నుండును, శాస్త తాత్పర మును. 
బాగుగా పరిశీలించి ెలిసీఫొనెడివాండు అవి యె ట్లున్నవో అట్లుగానె 
దేని కది వేచే యని శెలిసీకొనవలయును. అనగా నామూండొను 
వా_స్థవముగా భిన్నము లని భావము, 

అవ. అమూండింటిలో మొదటి దగు వై రాగ్యముయొక్క_ "హేతుస్వరూవకార్య 

ములను చెలుపుచున్నాండు:-- 

న్, దోపషదృష్టిర్షిహోసా చ పునరో నో స్వుదీన తా, 
అసాధారణ హేౌకత్యాద్యా వైశాగ్యస్య త్ర 'యోజఒవ్యవిరా, 278 

వ్యా. తత, వై రాగ్యస్య "పత్వాది శయం దర్శయతి....దోవద్భ షిరితి, 

టీ. దోవద్భష్షిః = విషయములయందలి లోవములను గని పెట్టుటయు, తినసా 
చ=భోగములను వదలిపెట్టుటయు, పునః = తిరిగి భోగేషు = విషయనుఖములయందు, 
అదీనతా=దీనత్వము 'లేకపోవ్రటయు (కోరిక లేకపోవుట యనుట); అమా త్రయోడసిజ ' 
ఈమూండును, వై రాగ్యస్య = వై రాగ్యముయొక్క_; అసాధారణ హేత్వాచ్య్యా ఆ 
అసాధారణ = తక్కిన బోధోవరతులయం దుండని, హే త్వాద్యాః = హౌతున్వరూవ 
కార్యము లగును, 

తా, విషయములయం దనిత్యతయు సాతిశయత్వము "మొద 
_లగు దోపదర్శనము వై రాగ్గమునకు హేౌతును. విషయసుఖములను 

పరిత్యజించుట వె రాగర్జముయొక్క_ స్వరూవము, మణీ యెన్నటికిని 
భోగెచ్భకలుగకపోవుట వై రాగ్య్భముయొక్క_ కార్భను, ఇట్లు *ెహేితు 
స్వరూపకార్యములు తక్కిన బోధోపరతులకు లేక వై రాగ్యమునకు 
మా త్ర మే యుండుటం చేసీ యివి యసాభధారణము లనంబడుచున్న వి, 

ఆవ. బోధమొక్ష హేతు స్వరూప "కార్యములను చెలుపుచున్నా (డు? 

న్లో, శ్రవణాదిత్ర యం తద్వ త్త త్త పమిథ్యానివేచనం, 
పునర్జం ఖే రనునయో బేధనై షే త్రయో మతాః, 979 
వ్యా. ఇదానీం కళ్వబో ధస్య కారణాది త యం దర్శయితి..... శ వణాదీతి, ఆది 

శబ్లేన మనననిదిధ్యాసశే గృహే. “ఆశా వారే ద పృవ్యశ్యోోతవ్యో మంతవ్య్యో నిడి 
33 ధ్యాసికశ్య ఇ త్యాత్య దర్శనసాధన ల్వేన (శృవణాదివిధానాచ గృ )వణా దేర్దానూతుత్వం 

షా 
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క్రత్త సమిథ్యావివేచనం కూటస్థస్యావాం కారాదేళశ్చ భేదజ్ఞాన గృంశరనుదయా౭న్యో 
న్యాభ్యాసానుత్ప చ్రీః. 

టీ, శ్రవణాత్ని త్రయం = శ్రవణము మొదలంగాం గలిగిన మూండును (శ్రవణ 
మనననిధి ధ్యానములు, తద్వలత్ = అట్టుగా, త త్ర వ్రమథ్యావి'వేచనం - తత్త్వ = ఆత్మ 
త్త ప్రముయొక్క_యు, మిథ్యా = అహంకారాదులయొక్కయు, వి వేచనం= భేదజ్ఞాన 0 
బున్కు పునఃజమజిల, (గృంళః = హృదయ గ,ంథియొక్క్ల, అనుదయః = ఉఊదయింవక్ష 
పోవుటయు, వీకే త్రయః = ఈమూ౭డును, బోధస్య = త్తే ప్వజ్ఞానమునకు, మతాః = 
హాతుస్వరూపకార్యము లని చెప్పంబడుచున్న వి. ' 

తొ శ్ర, “ఆక్షావారే ద్రష్టవ్య శో )కవోర్టి మన్తవ్యో నిది 
ఛార్థసీతవ్యః” దిని కర్ణము, అశే=ఓమైత్రేయి, ఆఅత్మావా=ఆత్మ యే ద్ర ష్ట్ర 

న్యః= లెలిసికొనందగినద్కి శో శవ్యఃజవినందగినది; మ _న్వవ్యః=యు క్పులతో 
ననుదినము తటీచి తెలినిఫొనందగినది; నిది ధ్యాసితవ్యః = థాన్టనింపం 
దగినది, అట్లు ఆత్మ జ్ఞానమునకు సాధనములనుగా శ్ వణమనననిది 
'భార్థిసములను విధించుటవలన సీమూండును జ్ఞాన (బోధ) హీతువ్ర 

లగును. కూటన్థాత్సయు అహంకారాదులు నే జని కలిసీకొనుటయు, 
వాని రెండింటిలో కూటస్థుంయ సత్య మనియు, అహాంకారాదులు 
మిథ్య యనియు నెబుంగుట బోధయొక్కం స్వరూవ మగును, అన్నోన్యా 

| థ్యాసరూప మగు (ట్ర ౦థి యెన్ప టికి నుదయింవకుండుట బోధయొక్క 
కార్య మగును. ఇట్లు బోధయొక్క_ ాతుస్వరూపకార్యములు దెలుప 
బడినవి, 

అవ, ఉపరతియొక్క. "హతుస్వరూవకార్య ములను 'దెలుపుచున్నా (డు: 

న్లో, యమాది ర్ధీనిరోధశ్చ వ్యవహారస్య సంతయ,, 
సురే త్వ్వాద్యా ఉపర ట్ర రిత్యసంకర ఈరితః, 280 

' వ్యా, ఉపరలేస్తాని దర్శయలతి...యమాదిరితి. ఆదివజేన నియమాదయో 
గృవ్యాం లే. ధినిరోధళ్ళ్చి,త్తవృ త్తినిరోధలమణో యోగః, 

టీ. యమాది! = యమనియమాదులును, ధీనిరోధశళ్చ = చి త్రనిరోభంబును, 
వ్యవసారస్య = లోకవ్యవహారముయొక్క... సంథయః = లేకండుటయు ఉఊపరలే; = 
ఉపరలియుక్క., "పేతాష్టుద్యాః = "హాతుస్వరూ పకార్య ములుగ, న్యుః=అగుచున్న వి. 
ఇతి=ఇట్టు, అనంకరః జ వాని భేదము, ఈరిళక=చెప్ప(బ డెను, 
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శా. ఉవరతికి యమనియమాదులు “హేతువు లనియు చిక్తె , 

కాగత స్వరూప మనియు, లోక వ్యవహారము "లేకపోవుట కార్య 
(UU 

a వి ఇల జో ల లుష మనియు నిట్లు బాతుసరూాపకారర్థిములు ప్ర క్యేకముగా తెలుష 

బడినవి, 

ఏ. 1. యమము, 2. నియమము లి. ఆసనము, 4, ప్రాణాయామము, ర్ 
(ప, త్యౌవోరము; 6. ధ్యానము, 7. ధారణము; ర. నమాధి అనునవి అష్టాంగ ములు, 

]. యమ మనరగా._-జీవహింన చేయకుండుట, యథార్థమును జెన్వటు దొంగ 

లింపకుండుట, (బృహచర్యము, ఆ ప్రతిగ వాము నను నుగుణములు గగిగయుండుటు, 

ల నియమ మనంగా... బౌవ్యాంతరవరిశుద్ధత, తవన్ఫు; సంతోషము, వేదా 
భ్యయనము, ఈశ్వర పృణి ధానము ననునవి. 

8. ఆసనము-పద్రాసనాదుల నభ్యసీంచుట. 

he ప్రాణాయామము రే చకవూరకకుంఛకముల చే ప్రాణాయామము నభ్య 
సించుట. 

భం (ప్ర, త్యాహారము-__విషయములనుండి ఇంద్రియములను మజిలించి. స్వస్థాన 
మందు నిలుపుట. 

6. ధ్యానము బ్రవ్యాముకు సగుణముగంగాని, నిర్దుణముగంగాని వీ కాగ చి_క్ట 
ముతో చింతించుట. 

7. ధారణము మూలాథారాదిచ, కృములందు మనస్సును నిలుపుట, 
ర. సమాధి=నిర్దుణ బ్రవాళ త్త్వమందు నిశ్చల చిత్తవృత్తి. 
అవ, వై రాగ్యబోవో పరతులు మూండును ముఖ్యము లేనా? "లేక కొన్నిమా[త,మే 

ముఖ్యములా 1 ఇందు ముఖ్య మేది?! అముఖ్యము లేవ? యని యడుగంా శువ్వ 
చున్నా (డు; 

న తత్త్వబోధః వథానం న్యా త్పావాన్లోత పృదత్వతిః, 

బోథో పకారిణ్మా వేత, టై రాగ్యోపరమా వుభౌ. 2981 న 

వ్యా. కిమేలేషాం సమప్రాధాన్యముత నేశ్యాళంక్యావా...త త్ర ప్షబోథ వే 
“కమేవం విదిత్వా౭.తిమృత్యు మేతి, నాన్యః వంథా ఏద్య లేఒయ నా” యుతి శుులే 
రిత్యర్థః ఇతరయోస్తూపకారిళ్వమ్, “బ్రావాణో నిర్వేద మాయాన్నా _న్యకృతః కృ లేన) తద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాళ్ళిగళ్ళేల్ శాంతో చాంళ ఉవరళ సిలిక్షు సృమాహితో అటి భూత్వా౭ళ స్యేవాత్రానం వశ్యేా దితి శు లిభ్యామవగమ్య తే, 
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టీ. సామాల్ = పృశత్యతముగా మోతు ప్రదఠత్వతః=మోవ్ము నిచ్చెడి దగుట 

వలన, త త్త ష్షబో ధక=త త్ర వక్టూనము; వ్ర, థానంజముఖ్య మైనది, స్యాల్ =అగును. వత" 

ఈ, వై రాగ్యోపరమొ - వై రాగ్య=విరక్రియును, ఉవరవా = ఉఊపరతియు, ఉభౌ = 

శండును, బోధోవకారిణౌ - బోధ = త త్ర ప్టజ్ఞానమునకు, ఊపకారిణౌ = అనుకూలించి 
సహాయము చేయుచున్న వి. 

కా 1 వై రాగ్యము, 2.బోధ్య లి. ఉపరతి అను నీమూండింటిలో 

తత్త బోధ మోతుమును గలుగంజేయును గనుక ముఖ్యము, తక్కిన 
"రండును త త్త (బోధకు సహాయకారు లగును. 

ఆవ. ౨౭౬-వ శ్లోకమున తేటిచుగా నివి మూడును కలిసియుండును. ఒక_క్ళు- 

పురుషునియందు నొకటి కెండు లేకుండిన నుండవచ్చుకు అని చెప్పబడినది. దానికి 

కారణము నివ్వుడు చెల్పుచున్నాండు:— 

న్లో, త్ర, యోఒవ్యత్యంత కవక్యా | శ్చేన్య నహాత _స్పవసః ఫలం, 

మేన కషచి త్కించి క_దాచి త్సృతిబభ్య కే, 992 

వ్యా. ప్రా పాయుణ సవా వ ర్తంలే వియుజ్యం లే క్వ చిత్క్వ చిదిత్యు క్త కం. త రే 

కారణ మావ క్ర త యో౭పీతి. అసకజన్హార్టితపుణ్యపుంజవరిపాకేన త్ర కయాణాం నజ 

భావో భనతి. అన్యధా తు పృతిబం ధక పా పౌనుసారేణ పురుషవిశే షే en షె కన్య 

చిత్స)తిబంధో భవతీతి భావః. 

టీ. త్రయా౭పి =వై రాగ్యబోథోపరతులు మూడును, అక్యంతవక్యాశ్చేత్ = 
మిక్కిలి చరిచ్ష్వోము లాయునేని మహత$ = అత్యధికమెను తవసః = వూర్యపుణ్యము 

నక్కు ఫలం = ఫలమగును. అనంగా అనేక జన్ల ములయందుం జేసీన తపస్సు ఫలించిన 

దనుట. దురిలేన = పాపమువేతు క్వచిత్ = ఒకానొకనియందు, కదాచిత్ = ఒకా 

నోకవ్వుడు) కించిత్ = ఒకటొకటి, ప్రతిబధ్యలే = లేశపోవుచున్నది. 

తా, జన్హాంతరవ్రుణ్యము చేత ఒకానొక మహాపదుషునియందు 

వై రాగ్యబోథధోవరతులు మూఃనును వూ_ర్డిగా నుండును. ఒకానొకని 
యందు నేదో యొక యించుక పావవళంబున ఒక టొకటి లేక 

పోవచ్చును, 

" అవ ఏవి యున్నను నేవి లేకపోయినను శ త్ర _త్త్ విజ్ఞానము లేనిది మోతోము సిద్ధింప 
దని వెవ్వుచున్నాండు:--- 
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3 
= ' అరం న కురు అత | . వైరాన్యోమరతీ వూన్లే బోధస్తు వ్రతిబధ్యలే _ యస్య తస్య న మోమ2ఒస్పి వుణ్యలోక_స్పపోబలాత్ ం 258 

వ్యా తత్రాపి త్త త్త విక్టానప్రతిబం భే మాలో గా స్టీక్యావా._ వై రా్యేతి, 

త్రి వె రాగ్యాదిసంపాదనం నిష్ఫలమి త్యా శంక్య. శో ప్రాష్య పుణ్యక్ళ తాం లోకా 

నుషీత్వా శాశ్వతీ సృమాకి, శుచీనాం శ్రీనుతాం గేహే యాగ భృప్రో౭_భిజాయత 
ఇతి భగవద్వచ నాత్పుణ్యలోకసప్తా ప్రీర్భవతీ క్యావా._ పుణ్యలోక నపోబలాదితి. 

టీ. యస్య = ఎవనికి వై రాన్యోవరతీ = విర క్లీయు ఊవరతియు, పూస్తే = 
పూర్తిగా నుండినన్యు బోధస్తు = తత్త జ్ఞానము, 'ప్రతిబధ్య శే = లేకపోన్రనో, త్యజ 
వానికి మోడీ! = మోతుము నానన్లీ = లేదు. తపొటులాల్=విర క్రియ్కు నువరతియు 
ననెడి తపోబలమువలన, పుణ్య లోకక=న్వ ర్లాదిపుణ్యలోకములు, (భవల్ = కలంగును. 

తా, టై రాగ్యుంబును, ఉపరతియు పూర్ణ ముగా నుండి త్తత్త్వ 
" జానము లేకపోయిన యడల మోశతము కలుగదు, శాని * ప్యావ్య జా 

లే పుణ్యకృళాం లోకా నుషిత్యా థఛాళ తీ స్పమా,ః, శుచీనాం నీనుతాం 
సాహా యోగ ఛ్ హ్రోఒభిజాయ శ్రా పు ణ్యాత్తులు నివసీంచెడి తోకముల 
యందు జిరకాల ముండి శిఖ్టాచారసంవ _త్రిగల శ్రీనముంతులయింటిలో+ 
దపోవిఘ్న ము గలవాడు పుట్టు నని భగవద్దీతయందు ఇెవ్పినవొవ్చున 
వై కాగ్య|ోపరతు లనెడి తపోబలమువలన పుణ్యలో కావా వి కలుగు Qe 

జానీ / చున్నది. ఎప్పటికిని మంచి పని వ్యర్థము శాదు, 
అవ, వై రాగో పరతులు మాత్రము "లేళ కర్త ప్వజ్ఞానముమ్మా త్ర యుండిన “స్ప మగు ననా చెల్బ్పుచున్నా (డు; ఇ 

మోతే వినిశ్చితః కింతు దృష్టదుఃఖం న నశ్యతి, 98} 
వ్యా "వె రాన్మ్యోవరత్యో స్ప (ప్రతిబంభే జీవను కీనుఖం న సిధ్య లీత్య్యా వా... పూర్ణే బోధ ఇతి. 

టీ. బోజే = క త్త వ్రక్టానము: ఫూ సతి=పరివూర్ణముగా నుండంగా, తదన్యాణ ఆక త్ర వ్రక్షానముకం టె వేతైన్క ద్వొ=వై రాగ్యో చరతులం రెండును, యదా=ుప్వడు, (ప్రశిజద్ధా = లేకపోన్రనో కదా = అప్పుడు, "మోవమ;$=మోనీము, వినిక్చిళకి ౬ తప్పక వచ్చును కీంతు = కాని, దృస్ట్రదుఃఖం = ప్రారబ్ధకర ననుభవించుచుండెడు దుఃఖము, న నశ్యతి = నళింవదు. 
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త్తజ్ఞానముం వూర్షముగా నుండి వై రాగ్యోపరతులు లేని 
తత్తే జ్ఞ 

చయెొుత ల es తప్పక కలుగును. కాని జీవను  క్లిసుఖము గలుగ 

నెనూ, ప్రారభ్ధమువలనం ౫న లుంగుదూఖము నశిందదు. 1 

ఆవ, ఏ వై హాగ్యాదులక ఆఅఆజదటథినిం బెవ్వుచున్నాండు;.___ 

న్లో. బ్రహలోకతృణీకారో మైరాగ్యస్యావధి రత, 
కే త వళ్చరాత్తే త్వ జా బొ ధస్సమావ వ్యతే, 285 

న్లో. న్నుష్టిన ద్విస్పృతి స్సీమూా భవే దుపరమస్య హి, 
ధియా స్వయా విని క్చేయం తారతమ్య: వాం కరక, ఒరిర్ 

వ్యా. ఇదానీం వె రాగా వై దీనామవధిం దర్శయతి... బ వాలోశేతి, 

సు వ్లీవదితి. అవాంతరఆారతమ్యుం తు స్వస్వబుధ్యా నిశ్నేయ మిత్యాహ.___ 
ధిమయేతిం 

ట్ ద్రవ వ్యలోకళ్ళణ కారక - బృవాలోక = సళ్యలోకమును, తృణీ కారు=తృణ 

పాయముగా దలంచుట (ఆెహే ఈ లేకపోవుట వై రాగ్యస్య = వై వె రాగ్యమునకు, 
అపభిః — వాద్దుగ, మత8 = (ఆని చెప్పబడినది. దేవోత్ర వల్ =దేవాము చేను అశాడి 

జ్ఞూనమువరె, వరాత తృ త్వదా శైవ నతి = వరమాత క స్వరూ పనిశ్చయము గలిగి యుండె 

సేన భైనేశు పరమాత్మ నే యనెడి దృథజ్ఞూనము గలిగి యుండెనేన్సి, బోధః = క్టైనము; 
మాక్యలే = ప్ర వూ క్ర యగుచున్న్న ది. 

టీ. సు కివల్=గాథని ద్య ఆనందు వలె విస్ఫృతిః = సర్వవ్యవహారములను మజ 
యలు ఊవరమస్య=డాపరతిక, సీమయూం=అవధ్సి భవేద్ధి = అగుచున్నది గదా. అవారతరంజ 
మధ్య్రైనుగల, తారతమ్యం = "హా-య్చుతగ్లు లను (భేదము, స్వయాధియా = తన బుద్ధి 
చత వినిశ్చేయం = నిశ్చయించు కొనవలయును, 

తౌ, వైరాగ్యమున _ కవధి సత్యలో కాధివత్యము లభించు నని 
నను నవేవ లేకపోవుట. జ్రైూనమున కవధి దేహము నే ననియెడి దృఢ 
జ్ఞాన మవివేకదశయం చా ట్లుండెనో యట్లు అత్మస్వరూవము నే ననెడి 
దృుథనిక్చయము గలిగియుండకుట. ఉపరతి కవధి గాఢముగ నిదురించు 
నహ్రుడు ప్రృపంచసంబంభము అగు సర్వవ స్రవహారములను మజచినట్లు 

నిక్షిలవ్యావహారములయందం జోక్యము "లేకయుండుట. వీనిలో. నేది 
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యెంకేవజకు తనకు గలిగినవియు తన బుద్ధికే విశద మగును అని రెంశు 
న్లోకముల ₹ ఆత్చర్య మగును, 

అవ, తత్త్వజ్ఞానులలోంగాడ కొందటు రాగ జ్వేషాది తారఠమ్యుము గల వారుగా 

గనంబడుటచేక క్షానమువలన ము_క్టీ కలుగకపోవచ్చు నని శంకింవంగా నమాభానము' 

చెప్పుచు న్నా (డు: 

న్లో ఆరభ్ధకర రృనానా ఆశ్వ న్ా మన్యథాన్య థా, 

వ ర్ం తేన శా భృమిళేవ్యం న వంచి తె;, 987. 
ర్త UU ల యు 

న్, స్వవ్వకర్తానుసారేణ వర్హంతాం తే యథాయభా, 
అవిశిష్ట స్పర్వబోధ స్పమా ము క్షి రితి స్ో. 239 

_ వాస్త నను తత్త్వబోధవతామపి రాగాదిమ శ్రే షన వె వై వమ్యావలంభొల్ జ్ధాన 
స్యావి ము _క్రిహేతుత్వం నిశ్చేతుం న శక్యమి త్యాళంక్య రాగా బేం వ్యా ధ్యాదివ 
దారజ్ధకర్యఫలళ్వాన్ను క్షిప్ర ప్రతిబం ధకత్వమనిద్ధమ్. అతో న శాస్త్రాక్టే విప్రతిపత్తవ్య 
మిత్యావ__అర్ధకర, చానా త్వాదితి. 

త్ 

కరి కిం పృతిప త్త త్రవ్య మిత్యత ఆహా.-స్వ స్వేతి. స్వేషాం బ్రవోవానుస్తీ తి 
జ్ఞానమేశాకారం నిరవద్య బ్రవారూ పే పేణావస్థానం చ సమాసమిలి భావః, 

టీ. ఆరబ్దకర ర్యనానాత్వాత్ _అర్టకర, = = -ప్రారబ్ధక ర రయొక్క్లు నానాత్వొాణ్ = 
అచేకవిధములైన దగుటవలన (ప్రారబ్దకర్య చటీభయులుగా నుండుటవలను, 
బుద్ధానాం = క క్త ప్టజ్ఞులయొక్క., వ "సనం = (వ్రవ్నర్ల ర్రనము, అన్య థాన్య భా = జ "వేటు 
"వేయగా, (స్యాల్=టందుకు. "లేన = ఆ హూాతువుచేళ, శాస్త్రార్టే = జ్ఞా స్త ప్ర్రతౌత్సర్యము 
నందు (వేదాంశసి నీద్ధాంకమున దు, పండి-తెః = జ్రానబోధగలవారిచేల, న భుమి 
శవ్యం = భా)ంతివడవలసీనపని లేదు. 

టీ. తే=ఆక్ఞానులు, స్వస్వకరా: నుసానేణ = తేమ తమ ప్రారస్ధక రానుసారముగ్వా, 
యఖథాయథాజవారి వారి కిచ్చవచ్చినట్లు, వ _ర్రంతాం=వ క్రింతుమగాక్ల " _నర్వబోధ; ౫ 
సార్యాక, క్యమెన దానము (అఖండా కారమెన చి హస న్వరూవ మే శీ నఇిడి బానమ్బు, 
అవిశతిష;:= 

. జి 
పః "భేదము లేనిది, ఇతి = ఈవిధయమెను ము న్ జ్ఞాన భలమైన ముక్తి సమా ౫ 

సమానమైనది. (ఇతి = అని, స్థితః డా వేదాంతసిబ్ధాం తము. 
తా, ద్రారబ్ధకర్మ యనేకఠితులుగా “ నుండుట ేగ్ర నాయాజ్ఞానులు 

ఆయావిథములి వ_ర్టించినను స్వరావచోభయం' జేమాత్రము తార 
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తవ్యాము లే దనియ్క అట్టి సార్వాత్మబోధ ననుసరించి ము_క్షియందు 
తారతమ్యము లే దనియు నిది పెదాంతనద్ధాంత్ మనియు. నిస్పంశయ 
ముంగాం బండితు లగుబారు గృహింతురు గాక, 

అవ. ఈ ప్రకరణ ముయమొక్క- తాత్పర్యమును సం క్నేపముగాం చెల్పుచున్నాండు:- 
శ ఆడ నే యా క్లో. జగ చ్చిత్రం స్వమై తన్వే పే చిశ్రమిబాల్సికం, 

మాయయా తదువే మావ వైతన్యే పరిశేషస్యతామ్, 239 

వ్యా. ప్రశకరణస్యాస్వృ తాత్పర్యం సంకీష్య దర్శయతి.__జగతి, 

టీ. వటే = వస్తమున అందు, చిత్రం = బొమృలయద్దకము; అర్పితమివ = వేయం 

బడినట్టు, స్వచై శ న్యే=తన సరయావమైన వైతన్యమునందు (వరమాత్మ యందు్రు,చిక్రంజ 

విచితృమెన, జగల్ = కృవం-చము, మాయయా = మాయచేత, ఆర్చితం = కల్పింపం 

బడినది, కల్ = ఆటిజగ త్తును (చా స్తవముగ "లేక మాయచే నాత్యయం దారోకిక మైన 

చనుటు, ఉఊపేత్యు = మిథ్య యాని నిరాకరించి, చైతన్య వవ ఇ అక్ర చై తన్యమే, జరి 

కేమ్యు తాం = పరిశేషన్యాయము'చే గృ,హింపబడుంగాక, 

తా. సాగభావికయుంగా6 బరిశుద్ధమెన వ్యస్త్రమునందు చి త్రకారు 

నికే నాయాయాకారముూలు గల చిత్రములు (బొమ్మలు ఎట్లు గల్చింపం 

బడకునో యటులనే. యా -చింత్యరచనగల మాయచేత తన స్వరూపమైన 

య పావై తన్యమునందు గవానావిధ మైన వ్ర పంచము కల్సింపంబడినది గనుక 

వవాయాకల్పితమైన ఈయథైె (తేవషంచమును మిథ్య యని నిరాకరించి 
ఎ ౧... ల నీ 

వ i త్ర దని స ఖ్ § కందా కన్యముమ్మాత్ర్త ము మిగిలియున్న దని సూత్షుదృష్ట్రితో చెలియ 

జపషెంంగాక, 

అవ, ఈచిత్రదివ మును గ్రంథమును నభ్యసించుటవలనం గలుగు లాభమును 

"ఉలుపుచున్నా (డు; 

వ్ . చిత్ర, దీప మివుం నిత షం యేఒనుసందధ తే బుధథా, 

పళ్యంతోఒవి జగచ్చుత్రం కే మువ్యూంతి న ఫూర్వవత్ , 290 

వతి కే దా ప్రైరణకృృళ " ం పేదాంతవంచదళ్యాం 

చి శ్ దీప స్పమా_ప్తః, 
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వ్యా గ్ర ంథాభ్యాసఫలమావా చి, క దీవమితి, 

ఇలి శ్రీ మకత్పరమవాంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీఖారతీ తీర్ధవిద్యారణ్య శ్రీ చరణశిమ్యేణ 

రానుకృహ్లా ఖ్యవిదుషా విరచితం తాత్పర్య బోధి సీనామకం చికృదీవ 

వ్యాఖ్యానం సమా ప్పమ్. 

టీ. యే బుభాః = వవండితులు, ఇమం చిత్ర్యదీపం=కచ్చితదీవ మనెడు (పంగ 

మును, అనుసందధ తే = అనుసంధానము చేయుచుందురో, తే = ఆట్రివారు, చిత్రం = 

విచిత్రమైన, జగత్ = ప్రపంచమును, వళ్యంతో2పి = చూ+దుచుండినను ఫూర్వవత్ వ 
వెనుకటివలె (ఆజ్ఞానదశయందువళ్చి, న మువ్యాంతలి=-మోహామును బొందరు. 

తా, దీవషమును_. జూచువాగు చీశటివలని దృష్టి భంగ మును 

వాందనియట్లు చి త్ర దవ మను నీగ; గ్రంథమును (గ్ర గ ంథస్టవిషయమున్సు 

నిరంతర మను సంఛానము చేయుచున్న. సండితులు విచిత్ర ముగ నీ కృపంచ 
మును జూచుచుండినను నజ్ఞానద శయందు వ్యామోహముం జెందినట్టు 
మోహమును చెందరు, 

ఇది శ్రీవిద్యారణ్యకృళం బగు వంచదళియందు చిత్రదీవ మను 

అ ద కల్ పష్ట్యప్రకరణము, 



శ్రీ రక్ష 
గణేశాయ నమ్మ, శ్రీ 

దాంతసంచద శి 
ఇప్ప 

శ్రి 
వు ప్రకరణము 

అమా చకా 

= ప్టీదీప ప్ర కరణము 
pen 

ఆవ.  క్రీవిద్యారణాష్ద స్వామివారు శృ షి ప్పిదీవ మళు ప్రకరణమును హ్రారంభింపం 
చలం చి యే కు .శుక్యర్ణమునూ చృకరణమునందుం బబ, బి తిపూదింషా దలంచిరో తో శు తిని 

మొట్టమొదట శప్పుదున్నానరు. 

వో. ఆక్షానం చేద్వజానీయా దయమన్మీ తి పూరుష్కు, 

కిమచ్చ౯ కస్ట కామాయ శరీర + మనుసంజ్వ శేత్ . 1 

వ్యా ఖ్యా నమ్ 

క్లో అఖంజానంద రహూపాయ శివాయ గురవే నమ, 

శిహ్యాజ్ఞానత -మోధ్య్వంస వట్వ 'ర్కేంద్వగ్నిమూ ర్త రయ్, ౧ 

-జదార్థన్య చ కాశేన శమోహార్డం నివారయక్, 

పుమర్థాంశ్చుతురో "చేయా స్వద్యాలీర్ధమెహేశ్వరః. ౨ 

నత్వా తనా రీ కీళ్ణచ్యార్య్యామనీశ్వకా, 

శ, యే తి దీవస్య వ్యాఖ్యానం గుర్వన్నుగ్న సాల్ . 3, 

క క క్రిద్పాఖ్యం (5 క్క ఈ ,కరణమారంభమాణకి శ్రీభారతీలీర్ధసరు స్తన  శ్రుతివ్యాఖ్యాన 

రావత్యాల్, కదా కనీనయాం (శు, శు తిమాదొ చపతి__అత్తానం చదల 

టి. సూడుమకాప్రుదపిషుయ, ఈ అయం = కఈసయం ప్రశాళన్వరూపుండైన కూటస్థ 

దరభూత్య, ఆసీ తి= చేశా యున్నా నని, ఆత్తానం = తన యథార్థస్వరూపమును: 

ఐజాసీయాచ్చేళ్ = విన్పృప్తముగాం చెలిసికొ చెచేని, కిం=వఏఫలముళ్కు ఇచ వృక్=కోరుచు 

కస్య = వీభో క్రయొక్కు., “కామాయ = ప్రీ తికొ అకు (తష్య మానం = తపించుచుండిను) 

శదేరం ఆ శరీరముకుగూర్ని న? అను సంజ్వ3ేత్ = అనుసరించి తపించును! తపింపం డనుట, 
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తా, సర్వ ప్ర కాళానందస్వరూూవుం డగు కూటస్థ్యదై తన్యస్వరూ 

పము నే నైతి నని తన య థార్థస్వరూపమును శెలిసీకొనియుండెనేః 

వలాభమును. గోరి యేభోే క్షయొక్క సంతో హముకోబకు సరగ్గిదా 

తపించుచుండెడి శరీరము ననుసరించి పరితవించును ? మాయా కట్సిః 
మగుచు భే క్ట “ోగ్యవర్లముతో గూడిన యీచె చై ్ఫతవ, క వంచను; 

తనయందు య థార్థముగ స్ఫురంసక పోన్రట చేత నెంకమ్మాత్త తను 

తవింహ డని భావము. 

అవ. ఇప్పుడు తాను చేయయీనిన కృ ్ర్దిప మను గ, ౦గముయొక్క.. నిఖా 

మును దానివలన లాభమునుం చెలుపుచున్నా (డు; 

నో అస్యా శు9తే రభి పా పాయ స్పమ్యు గత త్ర విచార్య తే, 

జీవన్తు కస్య యా త్య వృస్సా లేన విశదాయ తే. | 
వ్యా. ఇదానీం చికీర ర్పతగృంథవిచారం తశ్ళలం చ దర్శయతి.... అస్యా ఇతి, 

అత్త కృ కిదిపాఖ్యే గం  “లత్తానం చేద్విజానీయా” ది త్యొదికాాయా శు లేరళి 
ప్రాయః 'తాత్సర్యం సమ్య గ్విచార్య తే, లేనాలి ప్రాయవిచా శేణ బీవ ఇ క్షస్ట ఎలి 

ద్రసీద్ధా యా కృ క్తిస్సా వశదాయతే స్పష్టీభవతి. 
టీ, అత్ర = SANE: పీదీవ మను వ్రకరణమునందు, అస్యా = ఇస డుదాహ 

రింపంబడిన, . ప్రశ! = “ఆతానం చి అను మొదలైన శు, తియొక్క, లక్స్ ప్రాయ$8జ 
శాశ్చర్యము స సమ్యక్ = చక్కణా, విచార్య లే = విచారణ శేయంబదును, శ్ జటట్లీ 
నిధారూూబీక, జీవ ను క్షస్య = జీవన్తు కనక, యా తృష్సిః = వీసంళృ ప్రగలపో, సొ ౫ 
ట్రిసంక్ళ ప్రి (నిరతీళయానందము): నిశదాయ లే = విశదీకరింపంబడును, (స్పష్రమగు 

నట్టు తెలియంజేయంబడును.) 

తా. ఈతృ ప్రి పీవీవ ప్ర కరణమున నివ్వుడు చెప్పిన శ్ గో నర్ణవి"చా 

రము పూ_ర్టిగాం చేయంబడు చున్నది. ఇట్లు (శతి రి గౌస్సేరక్ణమును 
జక్క_ంగా విచారించుటచేత జీవన్లు కుం జెట్టి యానం ర ముతో నుంగునో ౧ 

యది విశద మగు నని భావము. 

అవ. ఇంతకుముందు చెప్పంబడిన 'శుతియందు “సూరన” అఇిడి వదనము గలదు, 
దాని కర్థమును జెప్పందలంచి ఊపోద్ధాతముగా (పృతి పొడింపదలం చిన యంశమునం తయు 
బుద్ధియల దుంచుకొని యందుల పవయోగంతెడ్డ మఆియొశ  యంశమును వరి ంచట్ర 
నృష్తినిసణించి సం పముగాం జెప్పుచున్నా (డు; | 

| 

| 
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శ్లో, మాయాభానేన జీవేశౌ కరోతీతి క్రుతత్వతం, 

కల్పి తాపవ జీవెశెా తాభ్యాం సర్వం వ్రశల్పితమ్, త్రి 

వ్యా. “పదచ్చేదః పదార్థ ర్విగవో వాక్యయోజనా; అమేవస్య సమా 

ధానం వ్యాఖ్యానం వంచలక్ష ణమితి వ్యాఖ్యానలక్షణస్యో క్తత్వాల్ పురుష ఇతి 

క్ అధ జ జ ( య్ వదస్యార్థ మలిథాతుం తదుపోర్దాత తేన సృష్టిం సంక్షీష్య దర్శయతి---మాయాభాసే 

చేతి, ప్రతిపాద్యమర్గం బుద్ధా నసంగ్భవ్యా తదర్ధ మర్థాం తరవర్ణ నముపోర్ధ తః. అత్ర 

మాయాశళబ్లేన చిదానందమయ బహూ ప్రతిబింబసమన్వితా సల్త్వరజస్తమోగుణాత్మి కా 

జగదుపాదానభూతా దృకృతిరుచ్య లే. సాచ స త్త పగుణస్య శుద్ధ్యవిశుద్ధిభ్యాం ద్విధా 

భిద్యు మానా శమేణ మాయా ఇావిద్యా చేతి భవతి. త శ్రయో ర్థాయావిద్యయోః 

ప్రతిబింబిళం చ్రవ్షాతై కన్య మే వేశ్వరో జీవశ్చేత్యుచ్య కే. తదిదం తత్ర ౧వివేకాఖ్యే 

గ్రంళే శ్రీనుద్విద్యారణ్యగురుభి ర్నిరూపితం. *ల చిదానందమయ బ్ర హా ప్ర తిబింబసమ 

నిషతా, తమోరజన్స త్త్వగుణా ప్రశృతిర్ణ్వివిధా చ సా. సత్త ఏశుద్ధ్యవిశుద్ధిభ్యాం 

మాయా విద్యే చ లేమలే, మాయాబింబో వశీకృత్య తాం స్యాత్సర్వజ్ఞ ఈశ్వరః. 

ఆవిద్యావశ గ_స్వ్వన్యు స్తటె్యచి త్యాాదనేకథా, సా కారణశరీరం స్యాళ్చ్యాజ్ఞ స్పత్రాభి 

మావానితి. ఇమ మే వార్థం మనసి నిధాయ “జీ వేశాభాసేన కరోతి మాయా చావిద్యా 

చ స్వయమేవ భవోతీతి శ్కుతిరపి ప్రవృత్తా. అతో జీ వేశ్వరయో ర్థాయాకల్పితత్వం 

అన్యత్కృాశ్చల్నం జగ తాభ్యా మేవ కల్సితమ్. 

టీ. మాయాజ ప్రకృతి, జీవేశా = జీవుని ఈశ్వరుని, ఆభా సేన=ఆభాసులనుగా 

కరోతి = చేయుచున్నది. ఇతి = అని, శు,రత్వత= శ్రుతియందు వెపృంబడుటవలన, 

జీ చేశా=వారిద్దజీ చేత, సర్వం = సమస్తమైన దై్వతప్రవంచము,. ప్రగల్పితం = ప్రచు 

రముగాం గల్పింవ:బడినది. 

1 ౮ శ మశ = శ . 
తాం త్రిగుణాత్మక మైన సృకృతి జీపెళరుల నిరువురను చిదా 

భాసులనుగా (చిక్చతిబింబము లనుటఎ) వేసిన దని శ్రుతియందు 

"తెలుపంబకుటం జేసి జీ వేళ్వరు లిమవ్రుపను మాయాకల్పితు లగుచున్నారు. 

అట్టిజీ పెళరుల చేవ నీజగ తంపయుం గల్పింపంబ డెను. 
రి చల —- 

ఆవ. అట్లు కల్సింవయిడిన జగత్తునందు. వీవస్తు వెవనిచేతం గల్పించంబడినదో 

తెల్పు మనంగాం చెప్పుచున్నాడు: 

న? 5 జి ష్ CU నో ఈకుణాది ప పెశాంతా సృ రీశెన కల్పీణా, 

జాగ దాదివిసామాంతే స్పంసానో జీవకల్సితః, 4 
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వ్యా, తత్ర కేన కీయక్క_ల్పిత మిత్యత ఆహా---ఈవణాదీతి. * “తదైెతుక 

బహు స్యాం ప్ర, వ,జాయుయేతి , శు తమాత్ష్తణ మాదిర్యస్యాస్సా ఈవ అాది9, “అనేన 

జీవేనాక నాను ప్రవి"శ్యేతి (శు, కుతే; ప్రవేశోఒంతో యస్యాస్సా ప్రవేశాంతా ఈక్ష 
శాదిళ్చాసౌ వ్ర ప,వేశాంతా షా వశ్చాక్కర, ఛారయః. సేయం సృష్మీరీశ్వ రేణ కల్పి 

తా, జగ్రచావర్యన్య నంసారస్యాసా జాగదాదిర్వి మోక ము _క్రిరంతో యస్య న్య 

విమోమోౌంతస్స చ సంసారో జీవేన కల్పితః తదభిమానిత్వాజీవ స్వే వ్రత్యర్థకం లేచ జాగ 
దాదయ ఇం హ్రయంలె. శ “స ఏష మాయావ రిమోహీతాత్రా శరీరమాస్థాటో 

కరోతి సర్వం, స్త్రీ అన్న పానాదివిచిత, తభోగెన స్స్ ఏవా జాగ గ్ర త్పరితృ కి వి మేతిం న్య ప్న 

ఆపి బీవన్సు ఖద ఖభోక్తా స్వమాయయా కల్పితవిశ్వలోశే సువ వ్రికాలే సకలే విలీచే 

తమోా౭భిభూకస్సుఖరూపమేతి. పునశ్చ జనాంతరకర యోగాత్స వీవ జీవ స్స (వితి 

ప్రబుద్ద$, పుర్మత, కయ్ శీ డతి యశ్చ జీవ స్తతస్తు జాతం సకలం విచి (త్రం జాగ గృత్స ప్న 

సుషుప్యాదిప్ప పషచం మక్పకాళశే త, కద్భహ్యావామితి జాతా సర్వం ట్ల! (వ్రము 

చ్యతి” ఇలి. 

టీ. ఈకుణాది వ్రవేశాంతా - ఈతుణాది = సంకల్పము "మొదలుగా గలిగి 
నట్రియు, ప ప్ర, వేశాంతా= ప్రవేశ మంతముగాం గలిగినట్రియు, సృృషి=సృష్టి: "క్మకేన = 

కశ్వదనిచేక కల్పి శాజచేయంబడినది. జా గృదాదివిమామాంతః - జాగ దాది=జాగ 

దవన్థ మొదలుగా, వి మోమెంత$=ము క్రియే యవధిగాం గలిగిన నంసార$ = సంసారము; 

బేవరేల్చిత! = జీవునివేశం జేయంబడినది. 

తా, వై వై. వ్యాఖ్యానములో నుదాహారింపంబడిన శ్. త్ర 

దైవత” “అనేన జీవేన” తక్ = అవరమాత్మ, ఐకుత = సంకల్పించెను 
అనెడి యర్థము గల శ్రుతి మొదలుకొని, “అనేన జీవేని తన స్వరూప 

మైన జీవయాపముగా ప్రవేశించి అనువటకుం జెప్పంబడిననృష్టి యీ 

రునిచేం చేయంబడిన దనియు, జా గ్ దవస్థ మొదలుకొని, “జా గృత్సే గ్గష్న 

సుషుప్వా్యది” -ఈ మొదలగు సందర్భము చేత మోాతువ పర్యంత మభిశర్షి ౦వ 

బడిన సంసారము జీనునిచేం గల్పింపయిడిన దనియు చెలియనగును. 

అవ, ఇట్లు పురుషశబ్దము యొక్క అర్థమును తెలిసీకొనుటకుం దగిన సృషిని జెల్చి 

- యిహ్వుడు పురుషశబ్దమున కర్ణముశు జెప్పు చున్నాడు: 

న్, ఛ్ మాధిష్థానభూ తాళ కూటస్థాసంగచి వపుః, 
తనో న్యా థ్యాసతో= ఒసంగధిస్థజీవోఒ త్ర వూరువ స్ 

Cal 
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వ్యా. వవం పురువశ భా ర్థావబోధో వయోగినీం సృష్టిమభిభాయేదానీం పురువ 

శభ ర్థమావహా భమాధిస్థానేతి, యః కూటస్థాసంగ చిద్వపురవికార్యసంగ చిక్స ్ ట 

రూపః భృమాధిఫ్టానభూతాళత్తా (భృముస్య డేహేం ది యాద్య ధ్యాసస్యా ధిస్థానభూతః 

అధిస్థా నల్వేన వర్థమాన వరమాత్తా2_ స్టీ, సోఒనంగ వవ అన్యో న్యా ధ్యాసతః 
సిన క > అన్యోన్యస్మి ష్షైన్యో న్యాత కతామన్యోన్య ధర్థాంశ్చాధ్యస్య సర్వవ్యవహారభాగ్భవతీ 

త్యాచార ర్ని రూపి తేన తొదాత్యా ధ్యా సేనాసంగ ధీస్థజీవః స్వేన పారమార్డి కనంబంధ 

కూన్యాయాం మిస్ వర్రమానో జీవస్సన్న త్రాన్యాం శ్ర" పురువ, ఇత్యుచ్య లే. షె 

న వా అయం పురువస్సర్వాసు పూర్ణు శేతే ఫురి శయ” ఇతి. శ్రుత్యా పురుషశబ్దస్య 
వ్యుత్చాది తత్యాత్పురువసై వ చ సూరువషత్వా త్పురుష వీవ పూరుషః బుద్ధ్యాది 

రాన కూటస్థవై తన్య మేవ బుద్ధా ప్రతిబింబిత ల్వేన స్తా ప్పజీవభావం సత్పురువు 
శబ్దే చ్యత ఇత్య టి ప్రాయః, 

ట్రీ, కూటస్థాసంగచిద్యవుః - కూటస్థజనిర్వి కారుండును, అసంగజనిస్సంగుండంను, 
స రా జ ర్న జ్, చిద్వపుః=చిద్రూపుండును అయినట్టియు, భ్కమాధిష్టానభూ తా త్రా- (భృనుజదే హేంద్రి, 

యాదులయొక్క_ యభ్యాసమునకు, అధిస్థానభూత = ఆధారముగా నుండిన, ఆత్తా=పర 
మాత్త అన్యో న్యా ధ్యాసతః=తాదా త్యా ధ్యాసమువలను అసంగ ధీస్థ జీవస్సక -అనంగజ 

తనతో యథార్థముగా సంబంధము లేని, థీ=బుద్దియందు, స్థజవ ర్తించుచున్న, జీవస్సక్ = 
14 ధి 

జీవుడై, అత =ఈ శ్రుతియందు, పూరుషః = పురువుండు అని చెప్పబడు చున్నాడు. 

తా. అంతకు ముందు చెప్పంబడన శ్రుతియందలి పూరుపశ బ్దము 
జి షన f చేత బేహేంద్రియాదులయొక్క_ యథ్యాసమునకు నధిస్థానభూతు డై. 

స్ te FN =) ర ద టో వ టం నిర అ డై నట్టియు, చిద్రూవుం డైన యా యసంగుంయడే 

6 ననీ న ఠా మునో “జా స్ష& స అన్ నను న్నన్ స్థన్యాక్మకతా మని ్థన్యధర్థాం శ్వాభ్యస్య సర్వ 
యాన? ¥ నాం ల 3 వ్యవహోర భా గ్సృపలత్ అని ఇ ప్యనున శ్రిమచ్చంకరభ గవ త్పాదుల చేం 

'చెలుపంబడిన అదా ల ఛ్యాసమువలనయ దనత్రో యథార్థ మగు సంబం 

థము వేని బుద్ధి యందు య్రతిబింబించిన నాం డగుచు సర(నాకులయందు 

వ్యాపించియుం సరీంనున జీన డగుచు నీ శ్రుతియందు చెప్పంబడు 

చున్నాడు. 

అవ. అందలి పురుషశబ్లమువేక చిదాభానుం డగు జీవుంజే తెల్పండె ననక 
అధిస్థానభూతుం డగు సూటస్థవై తన్యమును నేల గృహింపవలయు నని యాశంకించి 

సమాధానము చెప్పుచున్నాడు; 

చేదాంత.. 80 
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న్, సాధిష్థానో విమాతాదా జీవోఒధి క్రియతే నతు, 
శీచలో నిరధిష్టానవిభా1ం కే క్యా స్యనిద్ధిక ౮ 
వ్యా. నన్వ్ర, పురుషశబ్లేన శీవలచిదాభానరపో, జీవ వవోచ్వ ఆాం- జను 

నేన కూటస్థమై కన్య హాధిష్టానభూ లే చే త్యాశంక్య తస్య -మోమాద్యన్వయితృత ప్రస - యు. 

తేదవీ స్విక _ర్హవ్య మి త్యావా---సాధిష్టాన ఇతి. సాధిష్టానః అధిష్టా నేన ఇరా తిఎగ్లు 3. 

చ్యేన సహితో జీవః విమోకూదౌ మోమున్వన్హాదిసాధ నానుస్టాచేధ క్రి క్రియతే అటు జ “అ, 
భవతి. న శేవల చిదాభాసః కుత ఇత్యత ఆనానిరధిష్టా చేతి. రఫ్థికానరహి తస్యా 

రోవ్యస్య అగే౭.దృవ్వ క్యాదితి భావః, 

టి, సాధిష్థాన $=అధి స్థాన మైన కూటస్థునితోం గూడిన, జీవ? = చిదాభానుః దాః 

నిమోమాదౌ = మోతస్య ర్లాదిసాధనానుస్థానమునందు, అధి క్రియ లే=అధి "కారి మగు. 
చున్నాండు. నిరధిష్టానవిభాి తే! నిరధ్ధిష్టాన = అధిష్టానమును విడిచిన, విభా? ఎభేక ఆ 

ఆరోవ వముయొక్క, అసిద్ధితః = "లేకపోవుటవలన, శీవలస్తు = చిదాభాను(డు మ్యాగక్ళయుం) 

న = అధికారి గానేరండు. 

Eh స్వర్షమో హాొదిసాధనములను ననుస్థించుటకు అధిష్టూన త్ ను. 

కూటస్థవై వైతన్యముతోం సాడిన జీన్రండే యధిశారి యగును... మ 
యనగా ముక్యవుచిప్ప లేనియెనల బది వెండి యనెడి యథ స్థూన వము. 
లేని యారోప మెప్పుడును సంభనింపదు, కాన సంసారమో సీని న్్ 
గాడికొొటకు కూటబ్ణాసంగ చిద్రూవుని గ్ర గ హూం చితిమి, 

అవ. ఇప్పుడు “ అధిష్టానై వెశెన్యముతో? గూడిన యాచిదాభాసునకోు ఈసా: 
రాదులు గలుగుటను శెండు 'కోోకములలో ఏవరించుచున్నా (డు: 

నో ం అధ్యినానాంశసంయు క్షం శ్ మాంశ మవలంబ తే, 

యదా తదాఒహాం సంసారీ ల్యేవం జీవోఒభిమన్య తే, గ 

వ్యా. ఇదానీం సాధిష్టాన సవ తస్య సంసారాద్యన్వయికృత్వం శ్లోక చున 

విభజ్య దర్శయతి.._అధిష్టైనాంశేతి. జీవో యదా అధిఫ్టా నాంళసంయు క్త కం రకం శంక 

సహితం (భృమాంశం చిదాభాసో"పేతం కరీరద్వయమువలంబ తే స్వస్వరూ జెతేవ్షన' క 
కరోతి, . సంసారీ' త్యేవ మభ్ళిమన్య లే. 

టీ, యదా=ఎప్వుడు, జీవ = జీవుడు, అధిస్థానాంశసంయు క్తం=అథిస్ట్రదాన మున 

కూటస్ల స్థరూవముల్ గూడినట్సి, | భృమాంశం = చిచాభానునితోం గూడిన ఉనాడు. ము 7 
మును, ' అవలుబ'లే = కన రూవ మని భావించుచున్నాండో, తదా=అన్వుడం, అకార అ 
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చేను, నంసారీతి=సం సారముగలవాండ నని (నుఖదుఃఖాదులు గలవాండ నని, వీవం= 

ఈ ప్రకారము) అభిమన్యు తే = అభిమానము గలవాం డగుచున్నాండు. 

తా, కూటస్థవై వై తన్యముతోడను చిదాభాసునితోడను గూడిన 

శరిరదగ్యయమును జీవ ఉప్పుడు తన రూప మని భావిం చునో, యవ్వుడు 

నేను సుఖదుఃఖాదులు గల సంసారి నని యభిమూనమును పొందును. 

న్, భ్రమాంశస్య తిరస్కారా దధిష్టానవ్రథానతా, 

యదా తదా చిదాక్రి౬హా హా మసంగోడన్నీ తి బుధ లే. 8 

వ్యా. యదా పునర్భ)మాంశస్య చేవాద్వయనహికన్య చిదాభానస్య తిరస్కా 

శాల్ మిథ్యాత్వక్థా నేనానాదరణాత్ అధిష్థాన పృధానతా  అధిషస్టానభూతవై్యైవ 

కూటస్థస్య స్వరూ పక్వం జీచేన స్వీ క్రి కి యతే, శదాహం చిదాత్తాజఒన ంగశ్చాసీ త్రి 

బుధ్య తే జానాతి, 

టీ. యదా=ఎపవ్వుడు, | భృమాంశస్య = తస్వరూపమెనట్టి, చేవాద్వయ 
ముతోం గూడిన చిదాభానునియొక్క, న. = నిరాకరించుటవలను అధిష్టాన 
ప్రధాన తా=అధిష్టాన మైన కూటస్థస్వరూపము (గ్రహింపబడునోో), తదా = అప్పుడు, 

అపహం౦ంజ నేను, చిదాత్తాఐచి దూ పుండను అసంగ,=నిస్పంగుండను, అసి జఅగుచున్నాను, 

ఇతి=అని, బుధ్య లే=(జీవుండు) తెలిసికొనుచున్నా (డు. 

తా, ఎప్పుడు జీవుయ చేహద్వయముతోం గూడిన చిదాభాస 
స్వరూపము మిథ్య యగును గావున అధ్యినానకూటస్థవై మై తన్యస్వరరూప 

మును మాత్రను “ెలిసీకొనునో యన్వుడు “నీ నసంగచీద్రూవుండే నై. నె6& 

నని గ్ర హించుచున్నా (డు. 

అవ. అనంగచి దూపుం డగు కూటస్థుండు చేవ అనెడి జ్ఞానమునకు విషయుండు 
9 

'కాండు- కనుక నధిష్థానమై కన్యము జీవరూవ మైనవ్వుడు నే నసంగచిద్రూపుండ నైతి 
లో 

నని జీవుం డనుకొనుట భుటింపదే యని యాశళంకించి బదులు చెవు చున్నాండు:--- 
( << దగా కన తనీ శ్లో, నాసంగేఒహంకృతి ర్యు క్త కథ నమున్మతి చేచ్చృణు, 

ద్ ము సి ఒహాముూః, ఏకో ముఖ్యూ దా వముఖ్యా త్నర్థ స్త్రీవిథో 9 

వ్యా. నన్వధిష్టానవై తన్యస్య జీవస్వరూపత్వస్వీ కానే చిదా తావామసంగో2. 

స్మీతి బుధ్యత ఇతి యదుక్తం తదనువపన్నం స్యాత్. అసంగచి ద్రూపస్య కూటస్థ 

స్యావాం ప్రత్యయవిషయ త్యాభా వాదితి శంక తే చాసంగ ఇతి. అనుగే చిదాత్ర న్య 

విషయే అవాంప్రత్యయో న యుజ్య తే యశః అత; కథమస్మ తి జాసీయాలత్ ? న కథమ 
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సీత్యర్థః. ముఖ్యయా వృత్త్యాహం్ర, తృయవిషయత్వాభొ టేజపీ లక్షణయా తద చ్లీతి 

వివత్తురవాం శబార్థం తావద్విభజలే-___శృణ్వితి, అవా మోజఒపహాంచఛబ బ్ర స్యేళ్యర్థః 

టీ, అనం = చేహేం,ద్రియాది నంబంధము లేని కూటస్థనియందు, అవాం 

కృతిః = అహంకారము; న య సతీ=జుండందగని దగుచుండంగా, కథం = ఎట్టు, 

అస్మీతి చేల్=నే నసంగచిద్రూపుండ నైతి నని తెలిసికొను నంటివా? శృణంజవెప్పు. 

చున్నాను, వినుము. అహమః = అహంశబ్దముయొక్క_; అర్థకిణఅర్థము,  వీకకి=ఒక్కొటి, 

ముఖ్య$=ము ఖ్యార్గమును చ్యౌ=రెండు, అముఖై్యా=అము ఖ్యార్గములును అగును. ఇతి ఆ 

ఈవిధముగా, శ్రీవిధః=మూండువిధము లె న యర్థములు గలది, (అవాంళబ్ద మగును. 

తా "అసంగచి ద్రూవుడు నే నన నెడి జ్ఞానమునకు విషమయుండు ' 

గాడు, కనుక ఆయధిజ్ఞానస్గరూపను జీన్చందే యనుకొనుట యొట్లు. 

పాసంగును ? అని యంటివా? అహంశే  బమునకు ముఖ్యార్థను (వాబ్యా 

రము) ఘటింపకపోయినను, లాతుణికార్థము ఘటింపవచ్చు నని చెప్పం. 
సాని అహాంశ బ్బమునకు నొకటి ముఖ్యార్థను, "రెండు గ "ణార్థములును 

(లతుణచేం జెప్న-దగినవి) గల వని తెళ్పిను. 

అవ. అవాంశబ్దముయొక్క_ ముఖ్యార్థమును "దెల్పుచున్నా యడ; 

న్లో, అన|ోన్యాభ్య స్థరా వేణ కూటస్ణాభాస యోర్వవుః, 

వశీభూయ భవే న్గుఖ్య _స్త త్ మూడైః వ వ్రయుజ్య లే, 10. 

వ్యా. కీద్భకో ము ఖ్య్యోఇర్ధ 'ఫక్యాకాంతాయాం తం దర్శయతి..._...అన్మో 
న్యేతి. కూటస్థచిదాభాసయో స్స పహావమన్యోన్యాథ్యాశే నైళ్ళం ప్రాప్హం ఆహం. 
శబ్బస్య వాచ్యక్వేన ముఖ్యో౭.ర్థోో భవతి, ఆస్య కుతో ముఖ్య త్వ మిక్యేత అహం 

కత, మూడైరితి, యత ఇక్య ధ్యాహారః. త తసి న్నవివి శే కూటస్థచిదాభాన యో 
న్పషూపే యతో వి వేకజ్హానళూవ్యై స్ఫరై సమ్యవాంశ! ప్రయుజ్యశే, అతోజస్య 
ముఖ్యత్వమిత్యర్థర. 

టీ, కూటస్థాభాసయోక = కూటస్టునియొక్కయు, చిదాభాసుండైన జీవుని ' 
యొక్కయు, వపు =స్యరూపము, అనో న్యాధ్య స్తయాపేణ = భార్త న నరూన 
ముగా నీకీభాయ = = ఒికటియె, ముఖ్య! = = వాచ్యార్థము, భవేత్ == అగును, త ల 

ఆ యేకీభవించిన సరూపమునందు, మూలో 8 = పౌమరజనము చేత, (యక వ ఇ వీ 
హేకువుచేక, పృయుజ్య తే = ఆహంశ'బ్దము వాడ(బడు చున్న దో, అశొారణమువలన 
ముఖ్యూర్థ మగు నని వెనుకటి చాశ్యముతో నన్వయించు ఫొనవథెను, 



తృ ప్తీదీప వ్ర కరణము 469 

శా, ఇలియని వారు కరాటస్థచిదాభాసుల తాదాక్యాధ్య_స్థ ను 

తఈహాకనును (రంటియెంక్క- విశష్టరాపమును) నేనని వ స్టవహారింతుకు, 

అదియే యహంశేబ్లి బముూనకు ముఖ్యార్థ మగును, 

| న్లో. పృథగాభాసకూ లభ" వముఖ్యా తత్ర త _త్హ్స్వవిత్ , 

పర్యాయేణ ప్ర, మ ,రము శే ఒహంకబ్ద ళోశకే చ వ Bl దికే il 

వ్యా ఇదాసీమముక్షో వి ద్వా దర్శ్మయతి-_వృథగితి. అభాన్యహటస్థా 'వ్రశ్యేక 

యవాంశద్దార్థ ల్వేన యదా వివషీకౌ తదా అముఖ్యార్థౌ భవతః, అనయోరమఖ్య శే 

-కారణమాహా-క క్ర త తత్త ప్రనిదితి. అత్రాపి యత ఇత్య ధ్యాహారః. క కక పవిద్యత స్తత, న, 

తూ? వాటరరిదాభానఆరరారవాంకట్టం లోశే లౌకికే వై దికవ్భవవహారే చ ee 

చుయుజ్ఞ్య ఇతి యూజనా- అయం భావః చిదాభాసకూటస్థరయో _ రవివిక్షరూపస్య 

సార్యజనీనవ్యవహారవిషయా ఆ స న్మా ను ఖ్యార్ధత్వం- వివిక్త్షరూవస్య తు కతివయజనై 8 కదాచి 

జివ వ్యవహ యమాణ'ఆా పదను భ్యార్థక్యమితి, 

ట్రీ, 'కభాసకూట నై _ అభాస = చిదాభాసుండును కూటస్టా = కూటస్థుండును, 

జృక్ = వేజుగా విభబెంపయుడినవార లగుచు; అముఖ్యా = గాణార్థమ గలవారు 

(ఆగుచున్నారు. (బయతకి = సూతువువలన్స, త శ్ = అవాటస్థచిదాభాసులయందు, 

అ త్త్వవిత్ = తత్త త్త జ్ఞానము గలవాండు, అహం = = సే ననెజేమాటను; లోతే ౫ 

లాకవ్యవహారమందును. మె వె దిశే చజువె వై దికవ్యవహారమునందును; పర్యాయేాణక్ ర కరా 

సారి, ప్రయు జ్ర జే ౫ ఊవయోగించుచున్నా (డు. (అతః = హేతువుచేక గాణా 

రము లగును 

తా, కూటస్థుండును చిదాఫాసుంయును ప్రత్యేకముగా (నొక 

కాకిని కలుపక విభజించి నే ననెడి శబ్దముతో వాడినపుడు గణా 

క్ట్యము గలవా రురు. త _్త ఏజ్ఞూని మగువాండు లౌకిక ఐ వైదికవ్యవ 

హథములయందు కఠలాటస్థచిదాభాసులస్వరూపం చెటింగినవా( డగుచు 

చే ననెడి శబ్దమును కూటస్టునియం దొకప్పుడును చిదాభాసునియం 

దొకప్పుడును. 9 తేర్టికించి వోడుటంచేసీ యముఖ్యార్థము గౌతార 

ములు ఆగును. 

అవ. ఇవ్వడు -చక్కు_6గా తెలియు టకొొ ఆకు బర్యాయ
ముగా చాడ్యుటను ఏవరించు 

యున్నాడు? | , 2? ' Pe 
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న్లో . లౌకికే వ్యవహా రేఒహం గచ్భామా త్యాదిశే బుధః, 

వివినై ఇవ చిదాభాసం కరాటస్థా త్వం 'వివతతి, 12 
వ్యా. పర్యాయేణ ప్రయు జ్ఞ జ ఇత్యు_క్ష క్షమేవార్థం (సృవంచయతి (ప్రతిపత్తి వలి 

సౌకర్యాయ శ్లోకద్వయేన---లౌకికేతి, బుధో విద్వానవాంగచ్యామి శ్యాది లౌకికవ్యవ 
హరే కాటస్థాచ్చిదాభానం వివచ్య త మేవాహంళశ్లేన వివక్షతి వ క్తమిచ్చతి. 

టీ, సుధ = తెలిసీనవాండు, (తత్త వక్షసి; అవహాం = నేను గచ్చామి=పోన్చ 

చున్నాను. ఇత్యాపికే = ఇది మొదలగు, లౌక్రికవ్యవవా నే = లోకవ్యవవోరమునందు; 

కూటస్థాల్ =కూటనస్టునినుండి, చిదాభాసం = చిదాభాసునిి వివిచ్య = వరిశీలనచే విభ 
జనముచేస్కీ త మేవ=జఆచిదాభానునే, వివషీతిజబేవృుయీనుచున్నాండు. _ 

తా, నేను పోవుచున్నానుు నేను వచ్చుచున్నాను మొదలైన 
మాటలను లోకవ వ్రనహారమున నుపయోగించునవ్రుశు ఈవాక్యముల 

యందు క ర _ర్ట్భృపద మైన నేను అనెడి దానిని కూటస్థునినుండి చిదాఖా 

సుని విభజించి విద్వాంసుడు. ఆచిదాభాసుని నే నని చెప్పుచున్నాడు: 
అవ. కూటస్థుండు చేను అనెడి జ్ఞానమునందు విషయుడు కావచ్చు నని చెవు 

చున్నా(డు:-_ 

శ్లో అసంగోహం చిదాళహ మితి శౌ నె త్రీయద్భృషి ఈ, 

అహంకోబ్దం పృయు_్డ్ జ్కు_2౭యం కూటనే శేనలే బుధః, 18 

వ్యా. తంగ ఇతి అయమేవ బుధళ్యాస్త్రీయదృష్షిళః వేదాంత శ శ్రవణజనిక 

జ్ఞానేన శీవలే చిదాభాసాది ద్వివి నే కూటస్టేఒసంసోవాం, చిదాత్తాహా మితి 'సకుణయా, 

హంశబ్దం ప్రయుక్షేం అతో లక్షణయా అవాంశబ్ఞార్థ ల్వేవాహం (ప్రళ్యయవిషయళ్వ 

సంభన్రాదసంనోఒ హమసీ, తి జ్ఞానముపపద్యత ఇక్యఫ ప్రాయః. 

టీ. ఆయం బుధః = ఈవిద్వాంసుండు, శాస్తి (స్పాయదృష్రిళః జు శాస్త్రీయ ద 

వేదాంత శ్రవణముచే( నలిగిన. దృష్షిశః = జ్ఞైనమువలన, అహం = నేను అసంగ?౫ 
విస్సంసం్రననునట్రియు, అహం = నేను, చిదాత్తా=చి ద్ర్రూపుండను, ఇతి = ఇట్లు 
వై దికవ్యవహారమునందు, శేవలే=ఐచిదాభాసునికం బె వేలుగా గృహింపంబడిన, కూటనస్టేజ 
కూటగ్గునియందు, అహాంశబ్దం = "నేన నెడిశబ్దమును పృయుష్త్మే_ = లశ ణాప్భ త్రిచేశ 

వాడుచున్నా (డు. 

తా, నేను దేహం ది ద్రియాదులసంబంధము తేనివాడను, నేను 
చిద్రూపు పడను అని యిట్లు వైదికవ్యవహారములందు "వదాంతళా స్త్ర 
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శ్ర వణమువలన కలిగిన జ్ఞానమునుబట్టి చిదాభాసునినుండి విభజింప 

బెడిన కరూటస్థునియందు వీద్యాంసుండు నే ననెడి పదమును వాడు 

చున్నాడు. కాబట్టి కూటస్థుడు "బె వై దికవ్యవహారమున నే ననెడి జ్ఞాన 

మునందు విషయుండు నిరభ సంతరను గాల గావచ్చును, కూటస్టుండు 

జ్ఞానవిషయుం డగుట కభ్యంతరము "లే దనుట, 

అవ. ఈక్టోకమునందు ఫూర్య వాది ఆమ్నేపించుచున్నాండం:.. 

న్లో, జ్ఞానితాజ్ఞానితే ఆ్యాత్తాభాసనై నైవ న చాత్తన్క 

తథా చ కథమాభాసః కరూటస్టోఒస్నీ త్రి బుద్ధ్య శామ్. 14 

వ్యా. నను వృథగాఖఫాస హాటస్థామమాంళ్నస్యామఖ్యార్ధా విత్యుక్తంం తయో 

ర రృ 'భ్య కూటస్థః అజ్ఞాననివృ త్త త్రయే౭.సంగో౭సీ, తి జూనాలి. కించా చిదాభొస$. న తావ 

త్కూ_టస్థః కస్యాసంగచిద్రూ ద్ఫూపత్వేన జ్ఞాని శ్వాజ్ఞానిక్వయో రనుపవ'్తేశ. అత శ్చిదా 

భాసస్య జ్ఞానిళ్వాదికం వ క్తవ్యం. తథా చ సతికూటస్థాదన్య శ్చిదాభానోఒవహాం కూట 

స్టోజ సీ సీ నజ్జూతు మర్ష స్రీతి శంక ే-క్ఞానిశా జ్ఞాతి. 

గ్ క్ఞనిశాజ్ఞనిశే తు = జ్ఞానము నలి? యుండుటయు, నజ్జానము గలిగి 

యుండుటయు, అఆత్తాభాసస్య వ్వ - ఆత్త = కూటస్థాత్త త యొక్క; ఆభాసనె మ్యైవ = 

ప్రతిబింబమైన చిచాభానునకే (కలవు. ఆక, నోకి = కూటస్థునకు, న చ=లేవు. (జ్ఞానము 

గలుగుట జ్ఞానము లేకపోవుట యనుట) తఖా చ = “ఆవిధముగా నగుచుండంగా, 

అభాసః = “దిచాభానుండు, కూటస్థ$=కూటస్థస్వయా వము, అస్ తి = వతి నని కథం = 

ఎట్టు, బుద్ధత్యాం = = తెలిసీపొనును, తెలిసికొ రే సమర్గు(డు గా లడనుట. 

తా. జ్ఞానము కలుగుటయు శేకపోన టయు బుద్ధి ప్ర వ,తిఫలీతచిదా 

ఛాసునకు సంభవించును గాని కూటస్థునకు సంభవింపవు. ఆవిధముగా 

నగుచుండ కూటస్టునికం ఖు నన్యుం కన చిజాభాసుండు నేను కూట 

సుడ నైతి నని లేలంచుట యెట్లు సంభవించును? సంభనింపదు అని 

వూర్వపతి. యా శేపించను. 

అవ. చిదాభానుడు కాటస్థునికంటె నన్యుండు గాడు గనుక సీ యాశేవము 

చేయంగూడదు:.. 

న్లో, నాయం దోవ శ్చిదాభాసః కళూట స్టైక శరీర వా౯, 

అభాసత్వస్య మిథ్వాత త్వా కూటీర్థత్వావశేష ణాత్ , 1 
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వ్యా. తస్య కటగస్థాదనృత్వ మె వాసిద్ధమితి పరివారతి.__.నాయమితి? ' 

వ ల్తిమాహ.-.అభాసత్వేతి యథా దర్పణే వ్రతీయమానస్య ముఖాభాసస్య 
వత్వం. (గి గ్వాస్థ ముఖమేవత త్తం తద్వదితి భావ$, 

క్ష అయం దోవ! = ఈదోషము న = లేదు. అభాసత్వస్య = 
రూపము, మిథ్యాత్వాల్ = మిథ్య  యగుటవలన (గక్యము MOD ) 
స్థత్వావేపణాల్ - కూటస్థత్వ = కూటన స్థస్వరయాపమే ,  అవేపణాల్ = సక్ 

శేషించుటవలన, చిదాభాెసకి = ప్రశిబింబస్వరూపుండై న చిదాభానుండు, క 

రవాక్ - కూటస్థ = కూటస్థన్వరూపమే, వీక = ముఖ్యమైన, శరీరవాకజళరీ" 
గలవాడు, ఎస వాం డనుట (ఆగును, 

తా, నీను చెప్పిన దోష మిచ్చట సంభవింవదు, ముఖమా 
మునందు పృతిఫలించినపుడు వ్ర తిఫలించినరూవము వా _స్థవను 
ముఖముమౌొ త్ర తము వా _స్పవమైనతెజంగున వ పృతిబింబస్బరూ ప్ప, ప 

_ చిచాభాసుయు ర మిథ్య యగుటవలన కూటస్థస్వరూాప మే యథార్థ 
E2 పించియుండుటవలన చిదాఫాసుంయు కూటస్థనిస్వయావుంజే య్ 

గాని కూటస్థునికం శు నన్యుం జెన్నటికిన గానెరండు. 'కాంబట్టే 
కూట స్థరూపము తానై తి ననుకొనుట తప్పు గాదు. 

"అవ, చిదాభానుండు మి స్యయెనపుడు వాండు కూటస్టుండ నెతి నను 
జ్ఞానము మా త్రము మి ఫ్య యేల గాకుుడు నని శంకించంలా మా కదియు నవ 

యిని చప్పుచున్నా డు: 

న్లో, కూటస్థ్రోఒస్ని తి బోధోఒవీ మిఖ్యా చేన్నెతి కో వబేత్, 
నహి “సక్యతయాభీష్టం రజ్ఞుసర్పవీసర్ప ణమ. 

వ్యా. నను చిదాభసస్య మిధ్యార్వే కదా, క్రితం కూటస్థో౭_సీ త్రి జా 

మిథ్యాస్యాదితి శంక లే._..కూటస్థయితి. టస్థన్టహా పాతికి శ్వ స్య కృోక్స్న ఎ 

మిథ్యాత్వా భ్యుపగమా త్తని ద భరమ వేతి. పరివారతి... చేతి కో వశ 
ఉాక్తమర్ధం దృష్టాంతేన స్పష్టయతి---నహీతి. రక్జ్వాం కల్పితస్య సర్పన్య గతా 
మవీ ప్ర 'తియమానం వాస్తవం నాంగ్నీ క్రియతే యథా తద్వదితి భావః. 

న్ కూటస్థః = హటక్టడను 8 అసీ తి = అయితి ననెడు, బోధో౭.వి = క 
బును, మిథ్యావేల్ = మ్శ్య యగు నంటివా, ఇమిఫ్య కాదు, ఇతి=అని, క8=ఎవద్ష 

వదేత్ = చెప్పును? (ఎవ్వండును వెవ్పం డనుట్స. రజ్జుసర్పవిసర్పణం య రజ్జు = క్ 

యందు నర్ప = పొముయొక్క విసర్పణం = గమనము. మొదలె లె నది, నత్యతయ 
... సత్యముగా, నవ్యాభఖిప్తం = అంగీకరింపంబడదు గదా. . | 
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తా, రజ్జువునందు భాంతిచే కల్పీంపంబడిన సర్పముయొక్క._ గమ 

నాదికము ఎవనీశోకను సత్యముగా నె గాట్లు అంగీకరింవంబడదో, అటులనే 

కూటస్థుడ నే నైతి ననెడి జ్ఞానంబును మిథ్య యందువేమో, అది 

మాకోను సమ్మతమే . యగును, చిదాభాసుండు మిథ్య యగును, వాడు 

సంపాదించిన “వేను కూటస్టుయ నై నైతి ననెడి జ్ఞానముమాత్రము మిథ్య 
కా దని యెవ రందురు, మిథ్య యగుట యందజకు సమ్మతమే, 

అవ. జ్ఞానము మిథ్య యగునేని యాజానము చేత సంసారనివృ త్తి యెట్లుగు నని 
జా న్ =రి య 

యాశంకించి సమాధానముం జెప్పు చున్నా (డు: 

నో తాదృశేనాపి బోభేన సంసారో హీ నివ త్ర, 

యమానురూపో హీ బలి రిల్యాహు ర్ల రొకికా జనాః, 17 

హా. జ్ఞానస్య మిఛ్యాత్వే శే కన సంసారనివృ త్రి తిర్న స్యాది త్యాశంక్య నివ ర్హస్య 

సంసారస్యాపి, రత్తాత్వా శ్ర న్నివృ త్తిరుపపద్య లే. స్వప్న వ్యాఘ్రదర్శ'నేన నిద్రానివృ త్తివ 

దిశ్వభిప్రాయేణా వా తాదృ శేచేతి. తత్ర, యాద్చశో యతస్తాదృళ్. బలి రితి లౌకిక 

గాఖాం సంవాదయతి య మేతి. 

టీ, కాదృశేన = అట్టు మిథ్యయైను బోభేనాపి = జ్ఞానము చేతనుకూడ, 
సంసార = సంసారము, నివర్తలే హి = నివృ త్తియగుచున్నది గదా. లౌకికాం=పామ 

రులై ను జనాకి=జనులు, బలిః = బలి, యకుూనురూపి = యహుంం దెంతయో బలియు 

నంలే, ఇతి = అని ఆహు క్రి = చెప్పుచున్నారు గదా. 

తా. కలలోం గనంబడిన వెద్దవులిని చూచుటచెత నిద్రకు 

భంగము గలిగినటుల మిథ్యధైన జ్ఞానముచేత సంసారము. నివ్నర్తించు 
ననుటకు సందియము లేదు. పౌొమకులయొక్క_  వాడుకయు దీనిని బల 
పజిచుచున్న ది. యతుం జెంకళూ బలియు నంలే యని పామరు లను 

కొనుదురు. అనగా గొప్ప దయ్యమునకు నిచ్చెడు బలియు గొప్పదే 

యగును. అను వాశుకనుబక్టి స్వప్నమందు: గనయిడిన పెద్దపులియు 
సాము కాదు. దానిని చూచిన జ్ఞానమును సత్యము కాదు. అట్టి 

యసక్యజ్ఞానము చేత ని, పోయినట్లు చిడాఖాసుండును మిథ్యయే. 

అతనికి కరాటస్టుం డను శే నైతి ననెడి జ్ఞానమును మిథ్యయే. ఇట్టిజ్ఞానము 

చేత సంసారము నివ_ర్రించు 5 ననుట తవ్వ గాదు. 

అవ. ఇప్పుడు చెవ్వుచున్న యంశమును నువనంహరించుచు న్నా (డు; 
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శ్ల్. తస్తాదాభాసపురుష సృకాటస్థో వివిచ్య గం, : 
కూటస్టో౭న త్రి విజ్ఞాతు మర్ష లి తభ ప్ట్ా చ్భు ఏలి, It 

థి 
వ్యా. జవ బహేచికమర్థ మువ వనంహరతి...-కస్తాదితి. యస్త్థాత్కూ_టస్థ వవ బిజి 

భాసస్య నిజం స్వరూవం, కసా ర్పురువశబ్దవాచ్యః కూటస్థ సహిళళ్చిదాభాన స్ట wt 

కూటస్థ ౨ మిత్యాభూతాక్స్వస్తాద్వివిచ్య లతణయా కాటస్టో౭.సీ ,తర్టివగంతుం శోకో | 

క్యరిప్రమేణ ప్ర శు తిరసీ సీత్యు క్షవలీత్యర్థః 

టీ, కసత = ఆకారణమువలన, ఆభాసపురుష? - అభానజ=చిదాఫఖోనుండును 
పురుష! = పురువుం డని చెవ్పందగినట్రియు, సకూటస్ల జ కూటన్గునితోం గాడీన 

జీష్టండు, తం = ఆళాటస్థుని, వివిచ్య=తనకం టె వేటుగా విభజించి, కూటస్థజతా టను! 

డున్కు ఆ ఆస్తీ తి = ఐతీ నని, విజ్ఞాతుం = తెలిసీకొొనుటకొఅకు, అర్హ *దాలరగుచున్న్నాండు, 

ఇతి = ఇట్లుూగూ, శతి! = వేదవాక్యము; అభ్య భాల్ = ఇవె పెను. RY 
తా, వెహాతున్రచేత కరాటస్టుండే చిడాఖొనునకు నిజన్వరూ 

పమో, ఆకారణమువలన పఫుగుషుం డని చెప్పంబశుచు కూటస్టునితో (1 

గూడిన చిదాభాసుండు [జీవుంకు] మిథ్యాభూతుండై న తనకం కు కరాట 
సుని విభజించి గౌణవృత్తి తిచేత లు? ణావ్భం_ర్తి తి చేత |] కూటనస్లుంణ నై త్రి థి 

యి నని లెలిసిఫొన నర్హుం డని వ సృకరణారంభమున నుదావహొరిందంబడిన 
శ్రుతి చెప్పుచున్న ది," 

ఆవ. ఇట్టు “పురుపోజసి అని శుతియందలి యోోవదముల యల ప్రాయము 
కేటపఆచి “అయం” అను పదమును ప్రయోగించిన శు, శ్రుత్యభిప్తాయమును "జెల్చు 
చున్నా (డుః 

న్ అసంపిర్థానిష పర్య_స్పబోథో జేవాత న తృనీక్ష్య తే 
తద్భదత్రే త్రి నిన్షతు మయ మిత్యషథీయతే, 19 

వ్యా. వీవం పువషో౭సీ, తీ పదద్వయ[వ రాగో నభినాయ అయెమితీ. 
అర్ర యోగాఖిప్తాయమాహా... ఆగండి. లౌకికానాం ప్రసిద్ది బేనారాూజు. ఆత ని! 

hE, సంశయవిపర్య యరహితోఒ౬యమసీ, తి బోన్లో యద్వదువలట్య తే అత్ర, ప్ర ప్రత్య గాత్ర నీ విషయే తద్వ త్తధావిధంజ్ఞానం ము కినద్ధయే సంపౌద్యమితి ని-క్టోతు మయమిర్భభిథీయ యే. ల 
శు క్యేతి శేష 

టీ. యద్యల్ = నీవిధము?ా, చేవోత్త ని = జేవారూవ"నైన ఆశ్ర యందు, అనం దిర్టావిపర్య స్తబోధః = అన ందిగ్జ = సంజేవారపా హిళమైనట్రియు, అవివ వర్య స సే వివర్భయ. 
| 
i 



త ర్ట _ప్రీదీప పృకరణము 475 

రహిశమైన, బోధకి=ఈదేవామే చీ నై తినచెడి జ్ఞానము, ఈత్యు తేఎకన(బడు చున్న దో 

(పామరజనుల కనుట). అత = ఈ ప్రక్ళగాత్త విషయమున, తేద్వత్ = అటువంటి. 

జనము మోతనిద్ధి కై సంపాపేంపవలయుకు. ఇతి = అని, స్హాతుం = నిశ్చయించుటకో, 

అయమితి = ఇది యాత యని, అభిధియ లే = శ్రుతిచేత తెలుపషబడుచున్నది. 

తా, వూర _క్షశ్వుతియందలి “అయం” అను పదవ, యోగము 

మన శేమి బోధించుచున్న చనంగా సర్వజనప్ర, సిద్ధమైన యీచదేహాము 

నే నని సంశయవనివర్య్యయములు లేనిజ్ఞానము కలిగినట్లు మోాకుము 

లఫించుటకు నీ పృత్య గాత స్మరాపము నే శైౌతి నని నిశ్చయము 

సంపాదింపవలయును అని బోధించుచున్నడి, 
అవ, ఇట్రిజ్ఞానము -మోత్సమునకు సాధనము ఇల్లే యాచార్యులవారును. చెప్పి 

“రసి ఇారివాక్యము నుదాహరిఎంచుచున్నా (డు? 

నో, చేహాత జూనవదానం దేహాత జానబాధకం, 
0౧ రిల జ జూస్రి సస 

ఆత్త న్వేవ భవే ద్య్భస్య స నేచ్చన్నపి ముచ్యతే, 20 
డి + లె 

వ్యా. ఈదృశ్యన్యెవ బోధస్య మోక్షసాధన కే చాచార్య వాక్యం సంవాద 

యతి... చేహాక్తే తి. అహం మనువ్యు ఇతి చేవోత్స విషయో దృథఢప్రత్యయో యథా, 

ఏవం ప్రక్యాత, చేవ చేహాత్ర త శ్వజ్ఞానబాధచేన ద్రహావామసీీ తి జ్ఞానం యస్య 

జాయే స విద్యాన్నే చ న్న్న వి  మామేచ్ళారహితో రాప్ ముచ్య లే సంసారెహీతో 

.క్ఞానస్య జ్ఞాచేనోప చాధితత్వాదితి భావః, 

టీ. డేహాత్ర జ్ఞానవత్ = "దేహమే ఆత తృ య'ెడిజ్ఞానమువలె, జ్ఞానంజదృథమైన 

బృవ్వాజ్ఞానము; చేసో తృజ్జూన బాధకం - చేహాక, = శరీరమే యాత్మ యనెడి, జ్టైూన ః = 

క్టైానమః న్కు బాధకం = పోంగొట్టున దై: అత క చ్యేవ = ప్రశ్యగాత్మ మంచే, యస్య = 

ఎవనికి, భవేత్ = కలుగునో సక = వాండు, చేచ్చన్నపీ = ముక్తిని గోరకున్నను, 

ముచ్యతే = సంసారబం ధముండి విముక్తుం డగుచున్నాండు, 

తా. లోకమున నెవనికి నీదేహమే నే ననెడి నిక్చయమువ'లే 

దేహాత్రజ్ఞానమును బోంగొళ్టుడి బ్రమాజ్ఞానము దృఢముగా నెను. 

బ్ర వమన [బ్రహాహమన్మి] అని ప్రత్యగాత్మ యందు కుదురునో, వానికి | 

వల- దనినను మోతు.ము తప్పక కలుగు నని యాచార్యులవారు చెప్పి . 

రని భావము, . 
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ఆవ. “అయం” అనెడి వదమునుగుజించి ఫూర్వువాది మణీయొకవిధముగ 

బళ ఇ చేయుచున్నాడు: _ 

కన్నాల 3 శ వ్, అయ నిత్యపర్ తత ముచ్యతే చేేత్తదుచ్య తాం, 

సయంప కాశం వె తన్య మనరోతుం సదా యత, 91] 
(WU [యు 

వ్యా. అయమితి వదప్రయోగ స్యాభిప్రాయాం కరం శంక బే..అయమి తి. యథా 
జయం ఘట ఇత్యాది పయో షిషిదమా నిర్ది షన్య వస్తున ఆవరోత్యుం దృష్టం, 

తథాయమ స్తీ త్య శ్రాసీతి భావ. తదవ్యస్తాకమిప్ర మే వేత్యాహ.త దుచ్యతామితి. 
కుత ఇత్యత అహా----స్వయమితి. సాధనాంతరనిర పేతు తయా2.వభఖాసమాన వై తన్యం 

జ ఇ వ గాం వ్యవధాయకాభా వాన్ని త్యమవరో “క్ష మిత్య సాభిరభ్యు తత వ్రదిత్యర్థః- 

టీ. ఆయమితి = అయ మెడి పద వ్రయోగముచే, అవరోత్షుత్వం = అత క 
ప్రశ్యమత్వమును ఉచ్యతే చేల్ = చెప్ప(బడుచున్న దంటిచా, యతక=నీ "హేతువు 
వలన, స్వయం = తానుగా, (అన్యా సేత్ "లేక, (ప్రకాశంజ= వ "కొళింవెడి, వై తన్యంజు 

కూటస్థవై తన్యము, ఆపరోత్షం = ప్రత్యతమై యున్నదో, (శకః = ఆెపాతువువలన 
శత్ = ఆయపరో తత్వము, ఉచ్యతాం = వెవుంబడుంగాకం 

తా. వది కుండ, ఇది వస్త్రము అనెడి వాక్యములలో నిది యని 

చెప్పబడిన వస్తువునకు వ్రత్యమత్వ మెట్లు తెలియంబడెనో, ఇడి కూట 
స్థాత్త యగును అనెడి వాక్యమం దుంజెడి యిదీ యను నర్థము గల 

“అయం” - అను వదమువేశ తెలువయుడిన ఆత్త యు నట్లు ప్ర త్యతు 
మెనదే యగు నని యనెదవేమో, అన్యవ స్తుసహాయ మవసరము “లేక 

యొల్లప్పుడును ప్ర కాళించునట్టి కాటస్థచై తన్యము ప్రత్యతుమైన దనుట 
'మూకును సమ్మతమే. 

అవ. ఆత్మకు స్వయముగాం బ్రకాళించుట చేశ 'అయంి అను వదమున కివ్వు 
డొవ్వకొనిన యపరోశక్వమునుు దీనియొక్క. యఖ ప్రాయాంతరమునుబట్టి వరోతుత్వ 
మును నిదివజకుం చెప్పబడిన జ్ఞా గాజ్ఞానవిషయత్వమును నుండుట ఘటింవదు అని 

శంక రాయగా భుటించు నని బదులు చెవ్వుచున్నా (డు! 

శ్లో, పరోక్ష మపరోతం చ జ్ఞాన మజ్జాన మిక్యద్క, 
ని త్యాపరోక్షరూ వేజవి ద్వయం స్యాష్టళమే యథా, లై 

వ్యా. నన్వాత్యనస్స్వప్రకాళచి ద్రూవల్వేన నిత్యావరోత్ష త్వాభ్యువగ మేష 
యమితి పద్యప్రయోగస్యాభి ప్రాయాం కరవర్భ నాంగీకారబలాదాగతమాత, నః వరోత్షవివ 
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యక్ష మపరోతవిషయత్వం చ ఫూర్వోో క్షం జ్ఞాగాజ్ఞానాశ యవిషయత్వం చానువ 
న ఇ ల ల 

వన్నం స్యాది త్యాశంక్య దశమ ఇవ సర్వము పపద్య త ఇత్యావహావరోతమితి. 

వరో తమవరో ఈం చేల్యేకం యుగళం, జ్ఞానమజ్ఞానమిళ్య వరం. ఇదం ద్వయం నిత్యా 

పరోతరూపేఒప్యాత్మ ని దశమ ఇవ స్యాదిత్యర్థః 

టీ. పరోతుం = ప్రత్యతము గాక పోవుటయు, అపరోతం చ= ప్రక్యతమగు 

టయు, జ్ఞానంఆజ్ఞ్ఞానమును (తెలివి యనుట, అజ్ఞానం= తెలివి లేకపోవుటయు, ఇతి = 

అనెడి? అద! దయం=కశెండును, దేశమే యథా = పదియవవానియందువ లె; నిత్యా 

వరోత రూ ే ౭ఒపి=నిత్యమును నపరోకుంబును మైన ఆశ్ర యందును, స్యాత్ =ఊండును 

(ముటించును. 

తా. ఆత, నిక్వమెనదియు, వశ్వతుమైనదియు నగును, స్వయ 
శ "లలా ఆలి యా గ 

ముగా నిట్టిదై నను పదియవ వానియందు వలె నాత్మయందు వరోతువిమష 

య త్యాపరోతునిషయత్వంబును జ్ఞా నాజ్ఞానవిషయత్వంబును ననెడి 

రెంకు జంటలును ఘటింపవచ్చును. 

అవ. పదియవవా( డని చెప్పిన దృష్టైంతముకు వివరించుచున్నా (డు; 

_ “న 
న్, నవసంఖ్యా హృతజ్ఞానో దశ మో విభృమా_త్తదా, 

న చే తి దశమో౭నీ తి వీకుమాణో=వపి 'తాన్నవ, 23. 

వ్యా. దృష్టాంతం వ్యు త్వాదయతి---నవసం ఫ్యేతి. వరిగణనీయపురుషనిష్పయా 

నవసంఖ్యయా అపవ్బా కాక జ్ఞానో దశమ స్తదా తొక్. వరిగణనీయాక్ నవసంఖ్ల్యా 

కాస్వీతీమాణో2-పి సమ్యక్పశ్యన్నషీ భ్రాతా గణనాకర్తారం స్వాత్తానం దశ 

మా౭వా మసీ తి న వే త్తీక్యర్థః. 
క, ౫-౫౨ లిథి 

టీ, నవసం ఖ్యాహృళజ్టూనః - నవసంఖ్య్యా = తొమ్మిదిమంది యనెడి లెక్క చేత 

వాత = పోయిన, జ్ఞానః= తెలివి గల, దశను? = వదియవవాండు, తాక నవ=ఆ 

తొమ్మిదిమంది మనుష్యులను, పీక మాణో౭.పి= ప్రళ్యమీముగా చూచుచుండియు, విభ 

మాల్ = ఛృమవలన _(తెల్విలేమిచే ననుట. కదా=ఆ లెక్కించునపుడు; దశమః = 

వదియవవా6 డను, ఆసీ =నే నగుచున్నాను ఇతి=అన్సి న వేత్తి = గుర్తైటుంగండు. 

తా. ఒకప్పుడు పదిమంది మనుష్యులు కలిసి యొుకయూరికిం 

బోవుచుండ దారిలో నొక యేటు జాటవలనీ వచ్చును. అవ్వు డాయెటిని 

దాం యావలీగట్టున్య కంవటును చేరిరి, అంత వున వముందజుము గట్టుకు 

చేరితిమా లేడా యని యం దొకనికి సందేహము కలిగి, ఒకండు ఇద్దలు 
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అని వరుసగా నెదుటం గనువించెడి తొ" మ్రిదెమం ఏన లెక్క వెట్టి యా లెక్క 

వెట్టుటలో తా నొకం డున్నట్లు పృత్యతముగా నెజిగయుందినను పకి 

యవవాంయ తా నని అెలినికొనలేకు అయో పదియవవాం జేటం బడి 

పోయినాం డని చింతింవం జొ చ్చెను, ఇట్లు వ్రృతివాండును "లెక్కింవ మొగ 

లిడి తొ మ్రిదెమందిని లెక్కించి తనను నుజదుచు వచ్చెను. అట్టికథలో 

లెక్క సెట్టెడినాండం తా నొకం డున్నాం డని వానికి చెలిసియు. నేను 

పదియవవాండ నగుదు నని అెలియకపోనుటయీ యిచ్చట ఖా ంతి 

(అజ్ఞానము అనబడును, 

ఆవ, ఇ ట్లజ్ఞానమును దశమునియందుం గనువజచి అజ్ఞాన కార్యమగు నావర 

ణముం గూడ చా వదియవవానియందుం గనువ చుచు న్నా6ండు:-.- | 

* ని వ్ వ్ J ఖ్ న్లో న భాతి న్నాప్టి దశను 9ృతి స్వం దశేమం తదా, 

మత్వా వక్తి త్ర దజ్ఞానకృతే మావరణం నిదు,, మున 

వ్యా, ఏవం దళ మే౭.జ్ఞానం ప్రదర్శ్య తత్కార్య షవమూవరణం దర్శాయ తిన 

ఛాతీకి. కదా దశమస నం నశమం సంతం దశళశమో న భాతి నా స్టీతి మతాష్టి వస్తి 

అఆస్యావరణస్య యళత్కారణం తదజ్ఞానకృతం. అజ్ఞాన కార్య మావరణం కుదుర్ను భా 

ఇతిశేష8, 

టీ. శదా=అప్పుడు, స్వం=జతాను, దశమం సంతం=పదియవవాండై యుండియు, 
దశమః = వదియనవాండు, నా స్పి=లేయు న భెతి=కనయడండు ఇతి = ఈలాగున 

మళ్వాజ తెలిసి వక్తి = చెప్పుచున్నాండం, తల్ = అట్టు వెన్పుటను; అజ్ఞానకృతం = 
అజ్ఞానము చేత చేయబడిన, ఆనరణం = ఆవరణమును?గా, (బుథాకిజావండితులం), విధుకిజ 

తెలియుదురు. 

లా, తౌ నున్నాం డని 'తెలినియు సదియవపాండు. లీడు కన 

బడండు అని యాశెక లెక్కించునపుశు వెప్పుటకు నజ్ఞానకృృ” యా. 

నావరణము కారణం బని తెలిసిన వెన్దలు చెప్పు చున్నాను, ఆవరణము . 

ద్వివిధము, అనత్త్వావరణ మనియు ఆభానావరణ మనియు, వదియన ' 

వాడు లేం డనుపు యసత్త్య్యావరణ మగును, వదియవవాధథయయు కనంబడ "ఖే 

దనుట యాభానావరణ మగును, బ్ర ట్లావరణసరూపనును డెలి:మనగం, 
ఆవ, ఇవ్వడు అజ్ఞాన కార్య మగు దిక్నేపమును నిరూపించుచు న్నా (యు; 
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శ్లో, నద్యాం మమార దశమ ఇతి శోచ౯ా ప్రరోదితి, 
అజ్ఞానకృతవి తెసం రోదనాదిం విదు ర్చుథాః, 25 

వ్యా అజ్ఞాన న సె సేన్టివ కార్యవిశేషవి నేం దర్శయతి.....నద్యామితి. 

ట్రీ, దశమ$ = పదియవవా౭డు, నద్యాం = వీటియందు, మమార = చనిపోయి 

నాడు. ఇతి = అని శోచల్ = శోకించుచు ప్రరోదితి = పొరలిపొరలి యేడ్చు 

చున్నాడు. బుధాఃజ తెలిసినవారు; రోదనాదిం = పెద్దగా నేడ్చుట మొదలగుదానిని, 

అజ్ఞానకృతవి క్నేవం _ అజ్ఞాన = అజానమువేత, కృత = చమయంబడిన (అజ్ఞాన కార్య 
ల్లా 

మనుట్ర, విశేషం = వితేచ మునుగా, విదుఃజ తెలిసికొనుచున్నారు. 

తా, వదియవనాం జేటిలో చనిపోయినాం డని శోకముతో, 
చెద్దగా నేన్చుచుంశుట మొదలగుదానిని అజ్ఞాన కార్య మగు వే 

నునుగాం 'బెద్దలు చెప్పుదురు, 

అవ, వదియవ వాండు లేం డనెడి యస త్త్వ్య్వావరణమును దొలంగించునట్టి వరోత్ష్న 

క్షైూనమును దెల్పుచున్నాందు:--- 

వో, న మృతో దళమోాఒ స్త్ శ్రుత్వాష్తవచనం తదా, 

పరోత్స ల్యైన దశమం వే త్తి "సకావిోకవర్ . 26 
ర్తి ala) 

వ్యా. దశమస్యాస త్త్వాంశనివ రకం వరోతబానమాహావ మృత ఇతి. 
లా రి న 

టీ. తదా = అప్పుడు, దశమః = వదియవవా(డు, న మృతః = మరణింపలేదు; 

అ _స్టిజకల(డు ఇతి=అని, ఆ ప్రవచనం = హితునిమాటను, శ్రుత్వా = విని వరోత్ష 

త్వేన=ఎక్క_డనో యున్నట్టుగా, స్వన్రాదిళోకవత్ = స్యర్ణాదిలోకమువలె, దశమంజ 

పదియవవానిని వేత్తి = తెలిసికొనుచున్నా(డు. 

తా, ఈవిధముగా బవియవ వా 'జేడ్చుచుండం గా నింతలో వాని 

స్నేహిత్తుం డొకం డరుదెంచి, విత్రుండా, యేక న్యకుము, వదియన వాంగ 

చనిపోలేదు, ఉన్నాం డని చెప్పినప్రుకు ఎక్కడనో స్వన్హాదిలోకము 
లున్నట్లు పదియవ వాం జెక్కడనో -మున్నాం డని తలంమను. ఎక్క_డనో 
యున్నాండు అని మయొజుంగుట పరొోక్షజ్ఞాన మగును దినివేక లేం డనెడు 

అసత్త్వ్యావరణము పోవుటచేళకం బరి సక్షజ్ఞానముచే నసతాగవకణము 

నశించు నని పాఠకులు ముఖ్యముగా గృ గ్ మాం శోవలయును, 

అవ. ఆ పదియవవానియొక్క_ కనబడ సళ దనెడి ఆభానావరణముకు దొలం 

గించు నపరోతుజ్ఞానమును జెల్బుచున్నా (డు: 
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న్లో, త్వమేవ దశమో ఒనీతి గణయిత్యా 

అవరోతతయా జ్ఞాత్వా హృహ్యుల్యెవ న రోదితి, 27 

అజ్ఞానావృతివి మేవ వద్వివిధజ్ఞానకృ పయః, 

వోశావగమ ఇల్యేలే యోజనీయాశ్చిదాత్త ని, 28 

వా. శసైర్థవాభొ నాంశనివ ర్హ ర్హకమపరోతుజ్ఞానం దర్శయలి-శ్వ మే వేతి. స్వేన 

వరిగణితెర్న విన హాసాంతానం గణబితా( తంచేవ దశమోా౭.సీతి వ్ర దర్శితక$, : న్ స గావ వ్ క్వ ఇ 
అహం దళమోడప్తీ క్యపరోత్షకయా జ్ఞాత్వా హర్షం స్రాప్నోతి రోదనం శ్ర త్యజతి. 

నవం దృష్టాంతభూలే దశ మే ప్రదర్శిత మవస్థాన వ్పక మనూద్య, దార్దాంతి*ే 

ఆక న్యపీ తద్యోజనీయమి త్యావహా_అజ్ఞా నేతి. అజ్ఞానం చావృతిశ్ళ వికేపళ్చ ది్టవిధ 

జానం చ తృ ప్రిశ్చేతి దష్జంద్భసమాసః. 

a ట్రీ, త్వ'మేవ=నీ వే; దశమ$=వదియవ వాండవు, అసీతి= అయితివని, గణయిత్వ్వాజు 

లెక్కపెట్టి, ప్రదర్శితః = స్నేహితునిచే చూవయబడినవాండై) అవరోక శయాజప్రశ్యత 

భావము వేత, కాత్వావనేనే కదియవవాండ నని తెలిసికొని, వాష్య కేవ = మిక్కలి 

సంతోవమునే పొందుచున్నా(డు. న రోదితి = విలపించుటకు మానుచున్నాండు, 

అజ్ఞానావృతివి కే పద్వివిధజ్ఞానతృ్భ ప్త వయః? = అజ్ఞాన=అజ్ఞానమును; అవృతి=అవరణమును, 

విశషేవజని జేవమును, ,ద్వివిధజ్ఞాన = పరోతాూవరోక్షము లనెడు శెండు జ్ఞానములును, 

కృప్తయకః = సంక వ్యు '(ఆనందహ్రాక్త ప్రియ, శోకాపగమః = దుఃఖనివృ త్రియు, . 

ఇక్యేతే =" పదియవవానియం మ చూపబడిన ఈ యేడవస్థలును, చిదాత్రని = 

కూటస్థాత్య ma యాజనీయాక = ఆలోచించి సరిపుచ్చవ లెను, 

తా, నీవే పదియవవాండ వని మిత్రం డొకయ లెక్కపెట్టి 
మరావించినవుడు నేనే పదియవవాయ నని తనను ,బ బ్రత్యమముగా? 

జెలిసిఫొని మిక్కిలి యానందము పొందుచు, వదియవవాండు నదిలో 

చనిపోయినాం డను, దుఃఖమును వూ_ర్చిగా విడు చుచున్నాండు. ఇప్పుడు 

దృష్టాంతము గాం 'దెలువంటడిన కశథయందు పడియవ వానికి గలిగిన 

అవస్థలను ఆలోచింవంగా సేకుననములునల గన్పట్టుచున్న వీ, ఏటి 

యొష్షంనకు వచ్చి వరుసగా తో'మ్మిడిమందిని లెక్కించి “లెక ,- వెప్టెడి తౌ, 

నుండ్నను ముజిరుట యనునది అజ్ఞాన మనెడి మొవటి యవస్థ, ఫది 

యవవాండు లేడు గనంబడం డనునది ఆవరణ మనెడి రెండవ అవస్థ, 

నటిలోం బడి చనిపోయినా డని శ్లోకముతో రోదనము చేయుట 
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వికేస మనెడి మూండవ అవస్థ, అప్పుడు న్నేహితుండు వచ్చి పదియవ 

వాడు మరణింపలేదు, ఉన్నై. డని అెల్పినవు 'డెక్క_డనో చాటున 

నున్నా6 డని భానించుట పరోత్షజ్ఞాన మనెడి నాల్లవ అవస్థ, అంతం 

గృనుముగా నందతీని లెక్కించి సీవే సదియవవాండ ; వని తన వ వే లితోం 

బోడి పృత్టతముగాం. బెల్పుట అపరో తుజ్ఞాన మను నై దవ అవస్థ, 

దువం నేసే వదియవనవవాండను బ్రలికియున్నా ్న నని తలంచి ద క 

మును బాయుట యనునది దు; నివ త్తి యను నాజువ అవస్థ, వదుగు' 

రము జీనముతో సుఖముగొో సరికి చేరితి మని యాగందించూట ఆనంద 

పద Wa ర్స వంక చా ల ఆద అట్ల 

చౌ యనెడి యేడవ అవస్థ. ఇట్ట యేడువిసములైన అనస్థలను ఆత్మ 

యందును గల్లుచభున్నవి యని బుద్ధినుంతే టూహీంచి తెలియవల 

ఆవ. ఇట్లు దృష్లైంతమును స్పస్న్వవజచి చాగ్గాంలిక మగు నాత్ర (యందును అజా 
న్ లు లు నే జా 

నము "మొదలగు సప్తావస్థలను గ్రృచుముగాం "చెలుచున్నాండు:-- 

న్లో, సంసారాస_క్టచి_త్తస్సంక్పిదాభాసః కదాచన, 
సయం ,శాశకూటస్టం స్వతత్త త్ర ఏంనైవః వే_త్త్యయమ్. 29 

వ్యా. తత్రాత్మ న్యజ్ఞానానికం శ్రమణ దర్శయలతి..సుసారాస శ్లేత్యాదినా 

క్లోకచతుప్పరయేన. అయం చిదాభాసో విషయసం పాద నాదిష్వసక్తచి క్రస్సక్, కదాచన 

గ్రు,తివిచారాత్పూర్వం కదాచిదపి స్వతత్త్వం స్వస్య నిజం రూవం స్వప్రకాళ 

చిద్రూపం కూటస్థం (ప్రశ్యగాత్తానం చైవ వేత్తి న జానాతీతి యల్తీదజ్ఞానమ్ం 

టీ. అయం చిదాభాసః=ఈజీవుండు, సంసారాస కిచి క్రన్సకొ - సంసారజసంసా 

రమునందు, ఆన _క్షజలగ్నమెన, చి లృస్సక్ =మనస్ఫుగలవాడగుచు, కదాచన = ఇదివణ 

శిన్నండును (చేదాంతవిచారము చేయుటకు పూర్వ మశుట్స్ర, స్వళ త్త షం=తేన నిజరూప 

మగు, స్వయం ప్ర కాశకూటస్థం = స్వయం = ఇకరా పీక లేక, వ పృ'కొళ ఇ వెలింగెడు, 

కూూటనం=, వ త్య గాత్ర చె తన్యముశు, ఇవ చే తిజగు రెటుంగంయడు., 
యి టో అర్రే. లా జలు ఎఎంటి వాది 

తా. ఈచిదాభాసుం డగు జీవ్రయ శరీరదారావత్య మే త్ర విశ్వా 
దులయం చాస కృచిత్తుం డయి సేదాంతవిచారము చేయక ముందు 

ఒల్లో లో లారి అగో త క్ష న్న నం వ 2 ఎన్నండును తన స్వరూస మగు స్వప్ర కాళ మై తన్య ముగు ఆత్మను 

నెబుంగకుంశుట యజాన వును ప భమావ్స యగును. 
ద్ర లో థి 

చేదాంక= రి 1 
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న్లో, న భాతి న్నాన్సీ కూటస్థ ఇతి వ_క్టి ప్రసంగ 
కరా భోక్రాజవామల్షీ తి విమేవం వ్ర తిపద్య తే, 80 

వ్యా. న భాతీతి. చిదాక, విషమే (ప్రృనంగే జాతే కూటస్థో నాషస్టీన భాతీతి 

మత్వా బ్ర్రూతే. ఇదమజ్ఞానశా ర్యమావరణం కూటస్థాస త్వ్వాభా నాభిథానవత్క_ రృ 
త్వాదిక నో న్యారోపయలి....అస్యారోవ స్య కూతుచ్చేహద్వ్యయయుత శ్నిదాభాసో 

విశ్నేహః. 

టీ. వ ప్రుగంగకః=కూ టన్టుని ప్ర పృస్తావన గలిగినపుడు, కూటస్థ$=కూటస్థుండు, నా స్టీ= 

లేడు, న భాతి = ఎక్కడను ననంబడండు, ఇతి = అని, వక్తి = చెప్పు చున్నాడు, 

(జీవుండు అపహాం=నేశు, క ర్తాఐకర్శి లను జేయువాండను, భోక్ర్తాజకర్య ఫలములగు నుఖ 

దుఃఖాదుల ననుభవించెడివాండను, అస్మీ =అగుదు నని, విశేషం = ఏ క్నేవస్థితిని, ప్రతి 

పద్య తే = = సెందుచువ్నా (డు. 
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తా, కూటస్టుని ప్రస్తావన రాగా నీచిచాభానుం డగు జీవుడు 

కూటస్థుంు ల దసీయు కనయిడం డనియుం చెప్పుట అసక్యభానరూస 

మగు నావరణద్వితీయావస్థ, నేను కర్తను, నేను భోక్టను అని కర్త 
ములను, కరప రృఫలము లగ సుఖవఃఖాచులను తనవై నారోపిం చుకొనుటె 

విమేవ మను 3 తృతీయావస్థ, ఈయారోపణకారణము న స్థూల సూత్ష్మశరీర 
ములత్ య గాడిన చిదాఖాసుని విశేవ మని వెప వ్వుదుము, 

న్, అగ న్ కూటస్త న. పరోతుం పే రత్తి వార్తయా,. 

పత్చాత్యూ. స ఏవానీ స్నీత్యేవం వే పత్తి విచారక. 81 

వ్యా. అష్టీ కూటస్థ ఇతి. వలేణ బోధితః కూటస్థోగి స్ప్తి జానాతి. ఇదం 

పరోతజ్ఞానం. శ్రవణాది' పరి పాకవశాతూ_టసోజ.హ యేచానీ, తి జానాతి. ఇద 

మహపరోక్షజ్ఞానం, 

టీ. వా_ర్హయా౭గురువుయొక్క_ వాక్యము'చేశ, కాటస్థక=రూటర్గుండు, (ఆ స్తీలి= 
ఉన్నాం డస్సి, ఆదౌ= పృగమమున, వరో త్షం=వరో తము? (ఎక్కు-డనో యున్నట్లు 

వేర్తి = తెలిసికొనుచున్నాఃడు, వళ్చాల్ = ఆఅవెనుక, నిచారత? = విచారణమువలన, 

కూటస్థ నవ=కూటస్టుండ నే, అస్మి =నే నగుచున్నాను, ఇతిజజని, నపంజఇట్టు, వేత్తి = 

ప్రశ్యతముగా కౌటస్థుని గు క్లెటుగుచున్నా (డు. 

నా, సద్దురుశ్ర శ్ర చెప్పుటచేత కూటస్థం డొకండు గలం డని అెలిని 

కొనుట వరోత్సజ్ఞాన మను నాల్టవ అవస్థ, అటుతర్వాత శ్రవణాదుల 
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యొక్క. పరిపాకవశంబున ఆకూటస్ట్థుం డను నేనే యగుదు ననుట 

అపరోతుజ్ఞాన మను సంచమావస్థ యగును. 

న కరా గే శృత్యేవమాదిశోకజాతం ప్ర ప ముంచతి, 

కృతం కృత్యం (వా పావణ్లీయం వొ ప్తమల్యేన తువ్యుతి. : 92 

వ్యా: క ర్దతి, జాటస్థానంగాక జ్ఞైనానంతరం క రృ త్వాదిశోకజూతం త్యజతిం 

యదయం కోకాపగమః కృత్యం క్ర ర్రవ్యజాతం కృతం నిస్సాదితం ప్రా పావణీయం ఫల 

ఇాతం ప్రాప్త వం లబ్బమితి తుష్యతీతి యదియం తృ వ్రీరిత్యర్థః 

న్ కరా కా సర్వకర్శ ములను చేయువాండను, భోకా జ వేసిన కర ర లఫలముల 

ననుభ్గవించువాండను, ఇతి=అని, ఏవమాది జ ఈ మొదలై నరూవము గల, నోకజాతం= 

దు$ఖసమూపహా మును ప్రముంచతి = విడిచిపెట్టుచున్నాండు. కృత్యం = చేయవలసిన 

దంతయు, కృతమితి= చేయంబడె ననియు, ప్రాపణీయం = పొందందగినఫల మంతయు; 

పాప ప్రాక్షమి ల్యేహపొందయడె ననియు, కుమ్యతివఆనందించుచున్నాండు. 

తా. అ టప రోతుజ్ఞానము గలిగినతరాషక క _రృృత్వఫో కృత్వ 

రూప ముగు 'సకలన నకం బులను వినుుచుట దుఃఖనివృత్సి్ యను నాజవ 

అవస్థ యగును. చేయవలసీనదాని నంతయు చేసితిని  పాొందయగిన 

కర రృఫలములను ఫాందితిని, అనంగా చేను చేయవలనినడియు పొందం 

దగనదియు లే దని యానందముతో నుండుట యానందావా_ప్టి యను 

"నేడన అవస్థ యగును, 

అవ. ఈసెన చెప్పంబడిన సప్తావస్థలను ఊఛాఠాంతికమునందునుు జాపి మజల 

నొళదమూణు ఆమె _త్తమును వెవ్వు రున్నా దః. 

వ అజ్ఞాన మానృత _స్తవ్వది నేవళ్చ వరోతుథి, 

_అపరోవమతి శి శోక నెరాతు (స్ట ర్నెరంకుశా, 83 2 

వ్యా. దారాంతిశకేజప్పు క్త శ నువసాస నకం అనువదతి..-అడానమిలి. 

టి. అజ్ఞానం ౬ అజ్ఞాన ంబుకు అచ్చ్భతిః = ఆఅసపరణములు రెండును, తద్వల్ = 

ఆ ప్రకారము, విశేపః = విమషేవంబును, వరోత్సుధి?! = వరో క్షజ్ఞానంబును, అవరోత్న 

మయతి$ = అవరోజుజ్ఞానంబును, కోకమోత్ః = దుఃఖనివృ గ్లియు, నిరంకుశాజనిరాటంక 

మగు, తృ ప్టిక్చ = తృప్రియుకు (ఆనందప్రా ప్రి యనుట, ఇవి సప్రావస్థ లని తెలియ. 

వలయును. , ' 

తా, స్పష్టము, 
రం 
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ఆవ. ఈ తెలుపబడిన సప్తావస్థ లాత ధర ము లని యొప్పీనవతమున ఆకూాట 

స్థనియొక్క నిర్వి కారకత్వము కొట్రువడిపోవును గదా యిని యాశంకించి, ఈయ స్ట 

లన్నియు చిదాభానునిధర ములే కాని కూటస్థునకు లే వనుచున్నాంధు:లా 

న్ . సప్తావజ్థా ఇమా స్పంతి చిదాభాసన్య తా నమా, 

బంధ మోయ” స్థిత" తత్త త్రి నో బంధకృతేస్మ నత్రకో 81 

వ్యా, నగూశ్వావస్థాన ర ప్తకస్యాక ధర ఫరశ్వాంగీకాలే తస్య కూటస్థత్వం వాస్రవాన్నే 

తేత్యాశళంక్య ఏతాన్స ప్రొవస్థా శ్చిదాభాననై రవ; న అాటర్థస్యే క్యానా...న స్తావస్థా 

ఖతి. సర్వం వాక్యం సావభధారణమితి న్యాయేన చిదాభాననె సె వేళ్యవగమ్యు లే. న్ 

కూటస్థన్య సప్రావస్థానాం. ఆసామ త్రోవన్యాసో నృ ఛే త్యాశంక్య న వృథాత్వం బంధ 
మోటో కారిక్వదోస్థికన ఫల త్వాదువస్యాన శ స్ఫే క్యభిప్రాయేణా వా. తౌస్విమావితి, కిదూ 
సాం సప్తానామవ్యవిశే షేణ బంధ మోతీ కారిత్వం చేశావా. కట్రేతి. అజ్జూనావరణ 

విషేవ రూపా సీస, ఇత్యర్థః 

“టీ. ఇమాః సప్తావస్థాః=కఈ యే డవస్థలం, చిదాభాసస్య=చిదాభాసునకు, సంతి 
కలప్రు తాను = ఆ సష్తైవస్థలయందు, ఇమా బంధమా = ఈ బంధమోతమయులు, 
స్థిత” = శిఎడు నున్నవి, త శ్ర=ఆ యు డవస్థలయందు, తన? అజ్ఞానము, ఆఅవరణము; 

విహేదము అనెడి మూం డవ వర్కా బంధక తకబంధమును కలేగించుచున్న వని న న్న తాః 

' ఇచెప్పంబడినవిం 

శా ఆయే డవస్థలు చిదడాభాసునశే కలవు గాని కూటస్థునకు 

శే వని భావము, ఆయవస్థలలో బంధమోయములు “రెండు నున్నవి. 

అజ్ఞానావరణవికేసములు మూడును బంధమును గలిగించు నని 
తేల్చ్పంబడినవి, 

అవ, ఆజ్ఞా నావరణవి క్నేషము మూడింటిలో న ్ ఞానన్వరూపముగు శకెన్చు 
చున్నాండు:- 

న్లో, న జానామాత్యుదాసన్యవహారస్య కారణమ్, 

విచారప్రాగభా వెన యు ర్త మజ్జాన మోారితమ్, 85 
వ్యా. ఆసాం బంధ 5 కారత్వవర్శనాయ తిస్ఫణామపి న్వరావ వం ప్రత్యేకం కార్య. 

ప్కదర్శశణేన స్పపీచికీరురజ్ఞానస్య స్వరూపం తావద్దర్శయతి....న జానామిాతి, ఆత్మ 
తత _శ్త్వవిచారప్రైగ భావసహికం ఊదాసీనవ్యవవహారస్య కారఃం న జానామాత్యనుభవాయ 
మాన మేతదజ్ఞానమారిశమిత్యర్థం 
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జీ. విచారస్రాగణుా కోన-విచార = = | బ్రవవిచారము చేయుటకు, స్రేఛూర్వము, 

ఆజా వేనంఅభ్గావమతో క యుక్తం కూడుకొ నునట్రియు, ఊదాసీనవ్యవవారస్య హూ 

ఊచావీభుడుగా నుండుతీ౨ కో ౩ కారణం = కారణ మైనట్రియు, న జానామి = గు న్పెేతుం 

గను ఇతి=ఇట్లి యనుభ యుగ లది, అజ్ఞానం = అజ్ఞాన మని; ఈరితం = వెచ్పంబడు 

మన్నది. 

కా. అత్మత_త్త ప్రనిణారముకంకు పూర్వ మభావముతోం గూడి 

ఇయేమియు చేయక ూారకుం శుటకుం గారణ మగుచు నే నెబుయగ నని 

యనుభవింపషబడుచూన్ను యిది అజ్ఞాన మనబడుచున్న ది, 

అవ. ఆవరణసర్ష అఈహావమును దానికార్యముకు "చెలుపుచున్నా.ండు;-._ 

శో, అమాచ్రేణ విచా ర్యాథ న్నాస్తి నీ నో భాతి చేసా, 

వివరీతవ సవహృత రావ కేః కార § మిహష్యృ శే, 26 

వారా. ఆవృతినర్హు యావం తత్కార్యం చ దర్శయలి--అనా స్టేణేతీ. శాస్ర క్త 

మకార మశీలంభ్యు ఊఈవలతర్కే_ణ విచోర్యానంతరం కాటస్థో నా పిన భాకిల్యేతం 

జహాపో విపరీతవ్యవహార ఆవరణ కార్యమిళ్యర్థః. 

టీ. అమా శ్లేణ== ఆన్ర్రా_క్షమార్లము నతీ కృమించి శేవలతర్కముచేత, ఏీచార్య అ 

మిభారణవేస్స్ అభ=తరావ్దత, అసౌ = ఈకూటస్థుండు, నా స్తీతి = లేం డనియు, నో 

శారీలి చ= స్ఫురింపదం డనియు, విపరీఠవ్యవహృతిః = విపరీతముగా వ్యవహరించుట, 

ఆవ కేః = ఆవరణముూ ఇమొుక్కు, కార్యం = కార్య మని, ఇమ్య తే జ అంగీకరిం వంబడు 

చున్నది. .. 

తా. శాస్త్రి క్వరీతితోం గాక కేవల తర్కముచేత (యు కులతో 
కుచారింది కాటసుండు లేం డనియు, వృకాశింహ డనియు నిరు రుద్ధముం7ూా 

దస్టవహరించుట యహావరణశార్య మనంబడకుచున్నది. 

అవ. ఏ శేవన నర యవావమును దానికార్యమునుం చెల్బుచున్నా (డు 

న్లో. చేవాిద్వయచిఊజాభాసరూపో విమేవ ఈరిత్కు, 

క్ర _ర్హృ త్వ్వాదస్ట్ర తా ల శోక స్పంసారాఖ్యోజస్య బంధకః, .....-...8/7. 

వ్యా. వికేపషన్య్య నస్వరూవం తత్కార్యం చ దర్శయ తి... జేవాద్య్వయేతి. "స సూల 

నూత్వఖ్య శరీరదయా౭మోా మాక ళ్చిధాభాన స వవ విజేవః. బంధకః బంధ హేకుస్సంసారాఖ్యః 

క _ర్హృక్వాద్యఖలకోసాక 8.“ "అన్య చిదాభాసస్య కార్యవమితి శేషు, కర డ్రృక్వారీ శద 

శబ్దేన (ప్ర ర్రవాళృశ్వాయ లా గృృవ్యాంతే. - - . భా 
“tt 
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టీ, Manna
n 6 సూడ 

చిదాభెసరూపః = చిదాభొసుసిస్ట రూపము, బిేహ=వి మేవ మని, ఈరిత$ = మెద 

బడును, బంధథకః = బంధహేతువెన, సంసారాఖ్యక = సంసార మనెడు సే కురు గ్ 

క రృ త్వాద్యఖిల! - కర్తృత్వ = క క ర్తృళ్వము; ఆది = మొదలుగాంగల, అఖ్షల। 

సమ స్తమెన, శోకక = దుఃఖము, అస్య = విషేవరూపుండైన యాచి చాభానునియొక్క్య 

(కార్యం = కార్య మగును.) గ. 

తా, సూలసూక్ష్య చేహాములతో 6 గూడిన చదిదాఖఫానుంహు న్ు 

మని చె చప్పంబను. బంధ శే హాతువె వై నజ్టియు, సంసార మును పేగు బి 

నట్టియు, కర్త త్వళో కృ కది రూప మగు సరదుఃఖము మ్ 

కాపుల న చిదాభాసుని కార్య మగును. 

అవ. ఈజెప్పంబడిన సప్తావస్థలు చిదాభానుని వనుట యు _కియు క్రముగ "లేడ 

విశ్నేపోక్స శ్రీకి ముంచే ఆజ్ఞానావరణము లుండుటవలనను, చిదాభొను[డు విషేవముణా 

జేరిన వా(డగుటవలనను చిదాభాసునకు నప్తావస్థలు కలిగియున్న వనుట ఖుటింప ద 

నమాధానము చెప్పుచున్నాడు 

న్, అజ్ఞాన 'మావృతి శై శె లే నివే.పాత్చా) క్ష ని నద్ధస్టతః కి 

యద్య ప్యథా హ్యవస్థే తే వితేవనై వ నాత్మనః, | 

వ్యా. నను నస్తావస్థాక్యదాభాస ఫ్యేత్యు క క్షమసవవన్న మ్. అజ్ఞానావరణ యోగ్వి 

పోత్పశ్తే[వురా స్థికత్వా చ్చిదాభాసస్య చ వి తేపాంతఃపాతిత్వా క్ష క్షదవస్థా తఆాొరన 

వశే రిళ్యారశ్యాహ-- అజ్ఞానమితి. అనయోరజ్ఞా నావరణయోర్వి కే పాత్పు రా { 

'త్వే౭కి నాత్తావస్థా త్వం తస్యాసంగ త్వే నావస్థావ శ్త్వానుపపశ్తేః, అతు పరిశేబూచ్చి' 

భాపావ స్థాశ్వమేవ తయోర్వ క్షవ్య మితి భావః. 
జ్ యద్యపి = నిభారింపలగా, అజ్ఞానం = అజ్ఞానమున, అవ్బతిళ్చ న్ ఆవ 

మును నచెడి ఏతే.= ఈం డవస్థలును, తే పాల్ = ఎవిమేవ వముకం టె, ప్రాక్ ఆయుం, 

ప్రసిద్ధ్యకః = ఉఊండియున్నవి, అథాప్ = ఆట్లుండినను లే (అవస్టే ఆ ఆదండవన! 

విేషర్య క పీన = విశేవరూపు: డైన చిదాభానున*ే (ఉండి యున్నవి). అక నల? 

స్టా తకు, న = లేను. గా 
కా అజ్ఞానావరణములు రెంయను | బకేపమునకు వ వూర ము 

నను అత్మ యస సంగం డగుటంచేసీ కూటస్థాత్స కు ఆయవస్థ లున్న వన 
తనదు. చిధాభానునకు. గల వనుటు త్రగియున్న ది, 
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అవ. అవస్థలు గలవా డని చెప్పిన చిదాభాసుం డప్పుడు లేడు గదా? వానికిం 

అూర్యమం దున్నయవస్థలు చిదాభొనుని వను 'టెట్లు ! అని యాశంకించి యుత్తరము 

మెప్పు చున్నా (డు: 

శ్లో, వితేపోత్స త్తితః వపూర్వనువి వికె_వసంస్కృతిక 

అ స్తవ తదవస్థాత్వ మవిరు రుద్ధం తత _స్తయోః, 39 

వ్యా. అవస్థావతో వికేపన్య తదానీమభావా క్రదవస్తాత్యాభిధాన మనువపన్న 

మి త్యాశంక్య విజేపాభాచే౭కి తత్సంస్కా_రస్య తదానీం సత్తాద్వి మే పావస్థాత్వాఖి 

ధానం న విరుద్ధ్యత ఇత్యాహం--వి శతి. తతః శారణ్యాక్తయో స్తదవస్థాత్వవర్శన 

మవిరుద్ధమితి యోజనా. 

టీ. విమేపోలత్స త్తితః = విశేవముయొక్క పుట్రుటకం టె, ఫూర్వమపి = ముందు 

జ విశేవసంస్క్ఫతిః = విషేవముయొక్క సంస్కారము, అ స్యేవ = ఉండనే 

ద తతక = ఆకారణమువలన, తయో$=అఆయజ్ఞా నావరణములకు, తదవస్థాత్వంజ 

అచిదాభాసునియవస్థ లగుట, ఆవిరుద్ధం = తప్వుగాదు 

"తా నీకే రూపుడై న దిదాభాసుయు పుట్టుటకు మున్నే 

వితేవసంస్కార ముండియే యున్నది. కనుక నప్పుడు. సంస్కా_రరూప 

ముగా విజేప ముంకుటచేత నజ్జానావవణములు చిదాభాసునివి యన 

వచ్చును. అ ట్రనుటవలనం దప్పు కము. 

అవ. శేనిప్రోనిసంస్కారము నొవ్వకొని యాయవస్థలను చిదాభానునకం జెప్వుట 

కంటె నధిష్టానరూ పముగా నుప్రసిద్ధుండైన వర బృహ హమునవే యనరాదా! అనిన నది 

యధికృప్క నంగ మగును గనుక న ట్రనంగూడ దనుచు వారించుచు న్నాడు: 

న్లో, బ్రహణ్యారోవితలే తన బ్ర బ్ర హావ స న్ బ్రమే ఇతి, 

న శంకనీయం సర్యాసాం బ్రహ వాధిరోవణాత్ . 40 

వ్యా గవర ధ్ర సంస్కా-రాభ్యుపగ మద్యా రా వి మేఫావస్థాశ్వవర్డ్య నాద్వరమథి 

మైన కయా ప్ర క్ బి వ్థోవస్థాత్వవర్ష నమి త్యాశ ంక్యాతివ ప్రసంగాశెవమిలి వరివారతి.._ 
త హస ఆ 

బ్రవ్వాజీతి. 

టీ. ఇమే = ఈయజానావరణములు శెండును; ,బవాణి = కూటస్టునియందు 
క 1 | WJ థి 

అరోవీశత్వేన = కల్పింవంబడిన వగుటజేత, బ్రవ్వావస్థే=కూ టస్టునియవస్థలం, ఇతిజఐఅని, 

"న శంకనీయం. = ఆజేపింపదగదు. బ్రవ్య కక్కేన = వర బ పహూవమంచే, సర్వాసాం ర 
(Je WJ 

సర్వావళ్ణల యొక్క అధిరో. చణాల్ = అరోపించంబడుటవటన (అటుల, శంకింవంథగ 

ధనుటుః | 
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అబీ 

తా. అన్నియు నధిఘ్రైానస్వరూపవు డగు బ్రహామంచే. కల్పిత 
మగుటవలన నీయజ్ఞానావరణము లనెడి రెండవస్థలుకూడో బ్రహ మహామునే 

యగు ననుట యధికవ్ర సంగ మగును కనుక న ట్రేనణనాడదు? 

అవ. అన్నియు (బ్ర ఎ చ్యమందు గల్పితము లై నను వి శేపముయొక్క యుత్పత్తి 
యైనతర్వాత నుండెడు 'ససాంళ్వాదిధర ములు డజీవునివిగాం గనంబడుచుండుటవేళ 

బ్రవ్మాముయొక్క_ అవస్థ లనుట పనికి రా దని ఫూర్వవక్నీ యాతేకించుచున్నా (డు: 

న్లో. సంసార్యహం విబుద్ధోఒహం నిశ్నోక స్తుష్ట. ఇత్యవి, 
జీవగా ఉత్త రావస్థా భాంతి న బ్రహాగా బ్తతి, 41 
వ్యా. నను ద్రవాణ్యారోపి కతాషవిశేచే ౭.పి వి షేపోత్పత్త్యు త్త కరకాల ఫోపిసీ 

చం సంసారి త్వాద్యవస్థానాం జీవా, శి (శ్రీశ ల్వేనానభూయమాన త్వాన్న (ిహ్వావస్థాత్వ 

మితి శంక"తే-నంసారీతి. సంసారీ కర్తృ త్వాదిధర్మ వాక్ విబుద్ధ స్త త్వ్రసామోత్కార 
వాక ' నిశ్శోకళ్ళోకరహిత3 తువ్వః, వక్యమాణకృత్య త్వాదిజనిసంతోవ వానవా 
మసీ స్మీత్యు క్ర త్రరావస్థా జీవగాకి జీవా శ్రి తా భాంతి న బ్రవ్మాశ్శితా ఇత్యర్థః. 

"టీ. ఆహ = నేను నంసారీతి = సంసారముగలవాండ ననియు, ఆవా౦జు ను 

విశుద్ధ ఇతి = వి శేవజ్ఞానము గలవాండ ననియు, నిశ్శోక ఇతే = దుఃఖము లేనివాండ 

ననియు, తుష్త ఇక్యషి = = ళ్ళి వీగలవాండ ననియు, ఊఉ _త్తీరావస్థాః = ఠరు వాతియవస్థలు 

(విమేవ కైన దుఃఖనివృ త్తి తి తృప్తు లనెడి నాలు గవనలు, శేవగాక = జీవునివిగా, 

భాంతి = "కనయడుచున్న వి. ద్రవ్యాగాకజ బృహము నాశ్రయించినవి, ఇతి=అనుట, నజ 
కూడదు. 

తొ; నేను క త _ర్భృృత్వభో_ కృ కరములు మొదలగు ధర్మ ములుగల 
వాండను. విశే పజ్ఞానము గలవాండను,  దుఖము -తేనివాండను, 

సంతోషము గలవాండను నను సనస్థలు వాలుగును జీవుని న్నాథ్రోయిర 
చన - . వనియు, ద్రవము నాళ శ్రోయింపలే దసీయుం బూర్వోపకి 
శంశించేను.. 

అవ, సిద్ధాంతి సమాధానము ఇెచ్వచునాస్నండు: యా 

న్లో. తర ఇజో౭హాం బ్రహైస త్తషభానే మద్దృష్టీతో న హి, పాలి. 
ఇతి పూర్వే అవనే చో భాచేకే జీవగే ఖలు, శి 

శీ 

,. వ్యా. వవం తర్ష రక్షా నామణయోర జీవాళి శ్రిత ల్వే నానుభూయమానశ్య్యాబ్టీవా 
సాళ్వ మేచేత్ వరివారతి ఈర రజక్షోజహమితి మద్ద ద్ద్రషితో ముమానుభజేచేత్యమ, ... 
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టీ. శర. = ఆలాగున లే, అవాం=నేను అజ్లక = తెలియనివాండను జహా 
యా డు యా టాకీ 

స కృ్వ్వభాసజబృవ్యముయొక్క- స స్థితి పృకాశములు, మద్దృష్షితః = నాయనుభవమువలన, 

నహీతి=లే వనియు, పూరేషే = తే చమునకుం బూర్వమం దుండిన, అవస్థ = అజ్ఞానా 

వరణము లనెడి కం డవస్థలంను, జీవగే=జీవ్రనియం దున్నపిగను, ఛాశే'చే ఖలు = కన 

బడుచున్నవిగదాం 

తా, నేను మూఢ్డుుడ ననియు, బ్రహాముయొక్క_ సత్త గభాన 

ములు నాయనుభవమువలన లే వనియును, వివేవమునకు ముం దుండిన 

యజ్ఞానావరణము లనెడి రెం డవస్థలుగ ఏ శజీవ్రుగిచే ననుభవింషంబడు 

టచే జీవుం డగు చిదాభాసునిశే కలిగియిస్నట్లురు బ్రత్యగాత్సకు లే 
నట్లును శెలిసీకొను మని సిద్ధాంతి సమాఛానము చెప్పెను, 

ఎద గ్జి జాం నర అవ, అజ్ఞానము బ్రహ్మము నాశ్హయించిన ద్దేల చెప్పిరి * అని ఫూర్వవాది 

యడుగలాా సిద్ధాంతి సమాథానము జెప్వుచున్నాాండు:- 

"క్ర జీ చ నః 8 న్లో అజ్ఞానస్యా శ్ యె చి చార్య ధిష్థా తయా జగ 

జీవావస్థాత్వే మజ్ఞానాఖిమానిత్వా దవాపిషమి, 483 

వ్యా. నను, శర్త రక్షా నాశ్రయత్వం బవాణక పొర్వాభానై వి! కథకు క్త 

మి త్యాశంక్య తద్వివకూం 0 దర్భయర__అజ్ఞానప్యేతి. బ్రహృణోజజ్ఞా నాధిషస్టైానత్వవవ 

తయా. తదాశ్యయశ్వముక్తం భవద్భి స్తర్హి కిం వివ మయా బీవావస్థాత్వము క్తమిత్యా 

శంక్యన్యవివమెం దర్శయతి---బీ వావస్థాశ్వమితీ. 

టి. (ఫూర్వాచార్యాఃజపూర్వు లె న యాచార్య వురుమలు), అజ్ఞానస్య=అజ్ఞాన 

మునకును, అధిష్థోనకయా = ఆభారమగట చేత, దవా ఇ కూటస్థుండు, ఆ శ శ్రాయః ఆ 

అశ్ర్రయము, ఇతిజఆని, బగు? = వేెద్చీరి. అజ్టానాఫ్మానిత్వాత్ = వు అజ్ఞానమనం ది 

మానము నలవాం డగుటవలన, జీ వావస్థాత్వం౦జ ఆజీవున్నియవ్ధనుళా, ఆవాదినర=శక్చి తినీ. 

తా, అజ్ఞానమున కాథారముగ ప్రి హావస్తు వున్న దనెడ యిట్టే 

కము చేశ చ్ హ్హ మజ్జానమున కాశ య్ మున (వూశ్వోచార్యులు) 

చెప్పిరి, జీను వజ్ఞానమునం దఖిమానము గలిగి జాని ననుభవించు 

చుండుటచేత ఆ అజ్ఞానము జీవుని యవస్థనుగాల్ల , చెప్పితిని, 

"అవ, ఇంకను ము ఏ క్రైపేశువుతై న వకోతక్ఞునన్ల అతరో క్ష జ్ఞానము వజిడి ఈం 

వే స్థలను. చల్చుడున్నా (దం? 
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న్లో జ్ఞానద్వయేన నస్ట్రేఒస్సి న్నజ్ఞానె త తత తావృతి) 

న భాతినాస్స్ చేత్యేషా ద్వివిథాఒవీ వినశ్యతి, di 

వ్యా వవం బంభెహేతుమవస్థా త్రయం క (వృదర్శా్య్యావళిప్రా న్వ వస్థాను మీ 

పూర్వో కాజ్ఞా నావరణనివృ శ్రిద్వారా మ్ క్ర్హే హేతుమవస్థాదర్యయం వర్మయతి-_జ్ఞాన 

ద్వయేనేతి “పరోక్ష త్వాపరోక్షన లత కేన క్ఞగర్వయేశావరణ 3 కారజోీ2. జే నై 

సతి తఠక్కృ తావృతి? లేనాజ్ఞా నేనో త్పాదితం న భాతి నా స్తీతి వ్యవపోరశారూ: 

ద్వివిధన ప్యావరణం శారణాభొవాన్న శ తీత 

టి, జ్ఞగద్వయేన = రెండు విధములైన బ్లాగముచేక అసి కొ ఆజ్ఞానే = ఇ రో 
యిజ్ఞానము; షే సతి = నళించుచుండలా, నా = వాటస్టుడు లేం దనియు, న 
భాతీతి చ = Ena దనియు, వీషో కర్మ కానృరో = ఈయ జ్ఞాన ము'చేశ 
చేయబడిన ద్వివిథా = శెండువిధములై న, ఆవృతిరపి = అవరణమును, వినళ్యతి అ 

ఫూర్తి ర్ధిగా నళించుచున్నది 

తా, పర రోమజ్ఞానముచేకను, ఆపరోకుజ్ఞానముచేశను, అజ్ఞానము 
నళింవంగానే కూటస్టుడ "లేడు, వ కాళింవయ అనెను అజ్ఞాన కార్యము 
లైన యసత్త్వావరణమును. నభానావరణమునుం బూ రా నకించు నని 

తెలియవలెను. 

రోకుజ్ఞానతో నే శ్వ దసత్త్వావృతి మాత్రు ణా, 

పరి రోక్షజ్ఞాననాకా $ హ్యఫానావృతిహేతు తా, 45 
2. వ్యా కస్యాంశస్య శేనాంశేన నివృ శక్యో పమాయాం ఊభయం విభజ్య దర్శ 
అతి.వరోకు జ్ఞానత ..ఇతి,, .కూటస్థో నా స్తీళ్యన త్త్వావరణ కారణత్వం నివ రే. 
హటస్థోజసీ సీ ర్యబరో్ఞాశేన తు, కూటస్టా న భాతీత్యేవం రూపావరణ' కొరణతళ్వం 
నివ రే. 

ట్రీ ఆనక్త్వావృతొహే హేతుతా - అస త్త త్త్యఆకూటస్థుడు శే డనెడు ఆవృలి=ఆవర 
ణమునకు హేకుళా=అజ్ఞానము మాతు వగుట్క వర్లోత్ష జ్ఞానతేక = చేదాం తార్థవిచార। 
ణమువలనం గలిగిన్ల (టన: డొకండు గలం డను. జ్ఞునమువలన్స, నశ్ళేల్ ఎసోవును, 
అభ్లానావృతి. కూతుళా _ - ఆక "న=కూటస్థుండు ప్ర పృకాళింవ లే దనెడు, :అవ్ష్రలోఐలవర 
ణమయొక్సృం- బాతు తాఐఅజ్ఞానెహే హీకుక్వము, ఆవరి రోతజ్ఞానశాశ్యా & షం ఆ ఆవరో త్మ: 

l 
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జాన = ఆకూటస్థుండను చేశే యగుదు నను జ్ఞానముచే, నాశ్యా హిజనశింవం జేయదగి 

నదియే యగును? 

తా, కూటస్థుం శున్నాం డను పరోతజ్ఞానమువలన కూటస్థుయ 

"లేం డనుటకు కారణమై చున యానరణమును, చేను కూటస్లుండ నైతి నను 
ప థి 

నవరోక్షజ్హ్ఞానమువలన క కరూటస్థుంయ వ,కాంంప భ్ "లేం డనుటఓకు కారణమైన 

వర ంకమును నివ_ర్డించు నని భావము. 

అవ. ఇపుడు జ్ఞానముయొక్క- ఫలరూవప మగు అవస్థాద్వయమందు (ప్రథమా 

వస్థకు చెవ్వు చున్నాడు? 

శ్లో, అభానానరగో నష్టే డీవత్వార పోవసంతయూతే , 

క రృత్యావ్యఖల శ న్ స్పంసా రాఖో వ్ నివ ర్రతే, 46 

వ్యా. ఇదొసీం జ్ఞానస్య ఫలరూ పావస్థాద్వమే ప్రథమావస్థామావాఅజ్ఞానా 

వరణ ఇతి. అజ్ఞానావర జీ నివృత్తే భా శ్యా ర్రతభుమానక్య జీవత్వస్యాపి నివృ త్త 

తూ త్తన్ని మి త్తక$ కర్సుతా ఏపలతణనంసారాఖ కన జవి నివ రత ఇక్యర్తకి. 

నే సతి = నివర్తింపంగా; జీవత్వారోపసంతయాల్ - జీవఠ్వు = జీవావ మనెడి, 

ఆరోవ = ఆభ్యాసముయొక్క నంతయాత్ = నివ _ర్రిచుటవలన, సంసారాఖ్యకి : దు 

సంసార మనుపేరు గల, క రృృళ్వాద్యషిలః = = క్ర _ర్భృత్వభో కృ త్వాదిరూవముయొక్క 

సమ సమమైన; "శోక = దుఃఖము, నివ ర్టతే ఆ = నివ ర్హించును. 

తా, అప రోతజ్ఞానము చేవ కూటస్ట్యుశు ప్రకాశ ంపతలే దను 

టకు కారణ మగు నజ్జానావరణము నింపంగా జీవ త్వారోవణము 

నశించును. అట్టు జీవ తొ(రో నణము నివ_ర్సింపంగా క _ర్హృత్వభో క. 

"ఆ "షదితా వ మగు సర్వదాశణఖము నివ ర్థించును. 

ఆవ. ఇట్టు జ్ఞానఫలరూవ పములెన కం డవస్థలలో దుఃఖనివృత్తి యను ప్రథమా 

వస్థను "జలిప్ తపి యను శండవ యవస్థశు చెల్బుచున్నా (డుం; 

న్లో, నివృ్తే సర్వసంసా గ్ర ని్యము క క్షత్షుభాసనాత్ , 

నిరంకుశా భవే శ్షృ్పిః స్తు ప్రనశ్యోకాసముకృవాత్ . సుష 

"= వ్యా వీవం కో శావగ చేయా పామవస్థాం ప్రదర్శ § నిరంకశతృ క్రలకణాం 

ద్యితీయాం దర్శయతి---నివృ శ్రే సర్వసంసార ఇతిః 1. 
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టీ, స పసంసారే = నవు _నస్తమెన నంసారము, నివృ శే నతి=నివ _ర్రిందంగా, నిత్య 

ము కృత్వభాసనాల్ - నిత్య = ఎడతెగని ముక్తత్వ = ముక్తస్వభావముయొక్క- భౌస 

నాల్ =స్ఫురించుటవలన, పున క8=మ ఆల, శోకానముద్భవాల్ - తో క=దుకఖము యొక్క 

అసముదృవాల్ = ఉత్ప త్రి లేకపోవుటవలన, నిరంకుశా = నిరుపాధికమైను తృప్తి? = 

ఆనందము, భవేత్ = కలుగును. 

తా, సర్వదుఃఖము నివ_్దించి యఖండ మగు నసంగతయొక్క్ల 

స్ఫూబ్వ్సి రివలనను దుఖరూవ మగు సంసారముమయొక్క యుత్ప త్తి తిలేక 

పోవుటవలనను నిరతిశయ మగు నానందము జ్ఞనికి కలుగుచున్నది, 

నమూ 

ఆవ. “ఆశ్తానం వేత” ఇత్యాదిమంద్ర మునకుం దాశ్సర్యము "తెలెద మనీ 

యది విడనాడి "అ వ్రకృకముగా నవస్థాసస్తకమును జెప్పుచుంటి రని యా శేవము 

రాయగా అ శుతికాక్సర్యమును నిరూపించుటకు ననుకూల మగు సంగతినే చెప్పు 

చుస్నాం డని శుతికాత్సర్యమును జెచ్వుచున్నాండు: 

న్లో, అపరోకుజ్ఞానశో కనివృ తరి ఖ్యే ఉభే ఇమే, 

అవస జీవగే ట్రూకే ఆత్మానం చేఏతి శ్ర తి, 48 

వ్యా వన్యాతాహాం చేదిజాసీయావిలి nO వ్యాఖ్యానే (వృవృక్తతా్య క భ్ర 

దిషిహాయ మధ్యే౭.జ్ఞా నాద్యవస్థాన ప్ప పకనిరూవణం ప్రశృతాసంనత మి త్యాశంశ్యా 

తానం చేద్విజాసీయాదిత్యస్యా క్యు) లేస్తాక్సర్యనిరూపణ శ్వ 'త్వేనాళిహిత త్యాన్న 

ప్రశృతా సంగత మిశ్యభి “పే క్ట శుతితాక్సర్యమావా._అవరో త జ్ఞా నేతి. చిచా 

భాసనిష్థం యదవస్థాస ప్తకమ స్లీ తత్రాపరో శ జ్ఞానశోకనివృ _త్రిలతణమవస్థాద్వయం 

ప్రశిపాదయికు మయం మం తః వ వృవృ క్త ఇక్యణి ప్రాయః. 

టీ. _ఆత్తానం చేత్ = క త స్వరూపమును తెలిసికొనిన ట్లాయెనా, ఇతి=ఆనెడి, 

శు త్రి$=మం కః (త్రము; అపరోక్షజ్ఞానకోకనివృర్త క్యాఖ్యే - అపరో తజ్ఞాన=అపరో త జ్ఞాన 

హాస పీరు గలెసేనట్రియు, శోకనివృత్త్యాఖ్యే = దుకఖనివృ త్తి యను "పీరుగలి?నట్టియు, 

ఊథేచకండైన, ఇమే అవస్థ యవస్తలను జీవ = చిదాభాసునియం దున్నవాని 

శా త్ర “అత్తానం చేదింజానీయా దయ మన్మితి వూరువః, 

కిమిచ్చకా . క్యు కామాయ శరీర మనుసంజ్షరేత్ ౨) " ఈమరత్రము 

చిడాభాసునియుం దున్న యవస్థాస్నప్తకములో. అపరోతజ్ఞానశ్ క నిన్ఫత్తు 
లన్డ రం డవస్థ లును నున్న వని చప్పుటకు ప్రవ _ర్రంచినది కావున 



తృ్లిదీషపుకరణము కరికి 

. యోయే కవస్థలను నిరూవించుట యూ శ్ర, తి తాత్సర్యనిరాసణమున 

కవసర మగుపీచేత నిది వ్రన్తుతాంశమునవ్ నువయోగించు నదే యని 
తెలియవలెను, 

శ్లో ఆయ మిశసస్టపరోత్షత్వ ముక్తం తద్ది ద విధం ఛవేత్ , 
విషయస్వ ప్కకాశత్యా ద్ధియాఒవే వ్యేవం తదీతణాత్ . 49 

వ్యా. నను, ఆయమిత్యవరోకక్వ మిత్యత్రాయమితి పదేనాత్మ నోఇఒపరో తత్వ 

ముచ్యత ఇత్యు క్షం తథా సత్య వరో కజ్ఞానవిషయత్వ మేవ స్వ్యాన్న వరోతజ్ఞాన విష, 

యత్వ _ మిత్యాశంక్య తదుపపాద నాయాపరోత్షజ్ఞానం విభజతే...ఆయమితీతి, 

జ దై ఏనిభ్య కారణమాసహా ఏష మేతి, విషయస్య చి దూ వస్యాత్యన స్సష్టప్క పృకాశ తేన 

తదీళణా క్రస్య విషయస్యాత్మ నోఒవలోకనావే సృత్యర్థ 

టీ. విషయస్వ,ప,కాశత్వాత్ - విషయజతన విషయము, న్య ప్ర పృకాశత్యాల్ = 

స్వయముగా ప్రకాళించుటవలన (ఇకర సాధనాెపీక్షతో నవసరము లేకయే యనుట)+ 
ధియా = బుద్ది చేత, ఎవం = ఇట్టు స్వపృ్కకా శన్వరూవము/గా, తదీవణా దది ౯ ఆ 

యాత్రను శెలిసికొనుటపలనను, కల్ =ఆయవరో తత్వము, ద్వివిధం = చెండు విధములు 

గలది, వేల్ = అగును, 

తా, ఇకువదియొకటవ శ్లోకమున “అయం” అను పదమునకుం జెప్పం 

బడిన యపరోతత్వము రెంశు విధములు గలది యగుచున్నది.. తాను 
స్వయముగా ప్రకా?ంచుటచేత నపరోకుజ్ఞానవిషయుం సవగును. బుద్ధి 

చేత నాయాత్మ ను ెలిసికొనుటవలన పర తుజ్ఞానవిషయుండు నగును, 

అవ, ఇట్లు ద్వివిధ మని చెవ్వటవలన నుప యోగ మేమి యనినం చెవు 

చున్నాడు; 

న్లో 6 పరోతుజ్ఞాన కా లేఒవీ విషయస్వ పకా “కాళ తా, 

సమా 9 హూ స్జప్రకాశ మ స్థేక్వేనం విబోధనాత్ , స్ 

వ్యా. భవతు డై ఏవిధ్భం వీతావతా వ రోకు జ్ఞాననిషయ ల్వే కిమాయాకమిత్యా 

శంక్య విషయన్య వ్ర కాశక్యం నరో తర్థానవిసయశ్వవిరో'ఢ స భపతీళత్యాహ---వ పరో ఈ 

జానేతి ఆవ రోతుజ్ఞానకాల ఇవ వ రోత జ్ఞానకాలేజవి విషయస 

శా స్ట్రేవ. త త్రోపవ పత్తిమావహ బృహ స్వప్ర ప, కాళమితి; 

టీ. స స్టాపు శాం = సయం ప్రుకాశమానమగ్కు బ్రహ = 

అ స్త్రీ లి=కల దని, ఏవం -= ఈలాగున, విబోధనాల్ = బుద్ధిచేత (సయం ప కాశరూప 

స్య ద్రవ్మాణస్స My ప, కోశ 



494 శీ) వేదాంకపంచదశి, _వృమవ, కరణము 

_ముగాం చెలియుటవలన్స, వరో కృజ్ఞానకాలేఒప్=ప వరోతుజ్ఞా నశాలమునందును, విషం 

సప ప,కానతా = ఆక తు స్వయం పృ వ కాశత్వము, సమాన మానము గొ నున్నది, 

శా బహ నున్న చని వం” 'తజ్జానము కల యౌంయతుం యుద సక్ 
లి థి 

నీవిభముగాం చెలికికొను చున్నా యు, దష హమునకు స్తవ న 'కాగోతిర్షన 

అవరోకజానసమయమున నున్నట్లు పరోతజ్ఞూన కాం మను గు... 

వ 
ముగా నున్నది అని, 

అవ, (పృశ్యగఖిన్న వగు పర బ్రహ హవిషయకళ్ఞాన నునకు వరోశ్నో శ 

ఆ ఉన శ కలస. 

గలిగె నని యాశంకించి చెప్పు చున్నాండు:లా- 

చ పగి వ్ న్నీ a n NR sl క శ్లో, అహం బ్ర ్తాత్యనుల్లి ఖర్టి బ్రష్టు షన ముల్లీ ఖే. 

పరతుజ్ఞాన మేత న్న ఛాంతం బి బాఛానితహాస ణా గు, వ 

వ్యా. ప్రశ్యగభిన్న బ్రవృనో పరస్య క్లానన్య కుతః వరోతత్వమి త్యాశం! 

ప్రత్యగంకాగవాణాదిత్యావా---ఆహం బ సే దబా మాలి. ననిష్షిబం భౌ )౨కమిా "yo క 

. భ్రాంతత్వం కిం బాధ్య త్వాదుత వ్య క్ష్టనుల్రేఖాద$ వా అలో హణ ల్ హణణెంగ్య్య। 

పారోశే మ్యేణ గృ గ వాణాల్ ? యద్వాంశాగ, పహాూణాదితి చకుర్ధా వికల్స్స్య పృ 

వ్రశ్యావా__నకదితి. వీతన్న భ్రాంతం. 

టీ, అహాం=నేశు బ ద్రిహౌతిఇ బ్ర వము నని, అనుశ్చిఖ్య= ప్రర్భ తము ౧9 "సం 
గక్క ద్రహాణ బ హవస్తువు, అ స్తీతి= ఉన్న దన, వవ మూ ఇట్లు సొమాన్య్య్యా '' “రుసుం: 

ఊల్చిఖేల్ = తెలీసీికొనును, నీఠల్ =ఇట్రిస్వరూవమగు, ర లక్షం. నంబర్” ల్ని, Te - ఈ 
ష్ V3 ye 

బాధానిరూవణాల్ .చాధా = బాధయొక్క, అనిరూచణాల్ జా నిరూంభయ లేనీ గ 
వలన, భా)ంతం=మిథ్యాజ్ఞాన ము న=కాొదు. 

తా నేను బ్రవము నైతి నని వృజుష్థితీము గ os MU 
గొ 

మును దెలిసికొనక 1 బ్రహవ స్తు  వాకటి గల వని తెసీసీొను% వో 
జ్ఞాన మగును, ఈసరోమజ్జాననునకు దాట "వేమిం ౧ 1 మీ 7 కాను 

కా దని తెలియవలెను. ల్ 
ఆవ, పరోతజ్ఞానము మిథ్యా జ్ఞానము కా దనశుటరకుం గారణణమును "ఖే 

చున్నాడు: 
(వి 

న్ బ్రహ నా ఇతి నూనం చేతా ససిద్బా గోన? || తదాథు 0న, 
న చెవం ర్త మానం వగా” an న BEEING 



తృ _ప్రీదిషవకరణము 495 

టీం ద్రవ == వర్వువ్యము; నా స్రీతి=లే దనెడి మానం = ప్రమాణవచనము, 

జైనము బా చాధింవ: “బడును, నవం = ఇట్లు, ప్రబల = (ప్రబల ముగు, దూనం= ప్రమాణ 

వచనమును న కళ్వాముజుగు _ై చ్లెణు ము (లే డనుట్స, ఆఅకక=ఇందువలన్క, న బాధ్య తే= 

పరోటజ్ఞానము బాధింవంబడదు (మిథ్యాజ్ఞానము 'కాంజూల దనుటు, 

తొ, బ్రహ్మము లేదనేడి వ వమాణవచన ముండెనేని యవ్వుడు 

రోతుజ్ఞానము తప్పక బాధింపలడే మి ఖ్యాజ్ఞాన మగును, ఇట్టి పృబల 

ప్రమావచన మెక్కడను గనంబడమిచే పరోక్షజ్ఞానము మిగ స 

బోనను కాదు 
మా 

అవ. వ్య క్రిస్వయాపము సోచరింవనందువలన నది మిథ్యా జ్ఞానమందు వేని నట్టు 

చెప్పుట ఆతి పహృసంగ మగు నని నిందించుచున్నా 6డు:---- 
న కు _ 

న్లో, వ్యి_కర్ణినుల్లఖమాత్రణ భ్రమళల్వే స్వర్షథి రవి, 

గా 0 | కక దూంలో ౦ సిమున! గ్ ఖా /0తిన్బ్యా ద్భ్య_క్షనుల్లఖాలె మాని గై జైఖదర్శనాత్ . లి 

వ్యా. ద్వితీయమతి ప్రస లేన దూషయతి_ వ్య _క్లీతి. అయం స్వర్ష ఇత్యేవ 

మాకా రేణ గృహణాభావాల్ , కింతు స్వర్లో౭ స్తీ ల్యేవం సామాన్యాకానేణ ప్రతీశే 

స్స ర్షబుద్ధరపి భ్ భనుక్య ప్రసంగ ఇత్యర్థః. 

టీ, వ వ్యక్ష్యనుల్ణేఖమాత్రే ఇ - వ్యక్తి బ్రహస్వయాపముయొక్క_, ఆను'్లేఖ 

మాత్రేణ=ప్ర త్వత్ ముగాం చెలియ నంశమ్మాతృముచేక, శృనుత్వే సతి=మిభ్యాతేష్టము 

గలుగు చుండగా, న్వర్షధీ రపి == స్వరము గల దని కలంచుటయు, వ్య క్ష్యనుల్లేఖాల్ ~ 

వ్య క్తి=స్వర్లస్య రూపము యొక్క; జను'ల్లేఖాల్ ఇప పృశ్య తముగా యగ కసోవుటవలను 

సామాన్యో ల్లేఖదర్శనాల్ - సామాన్యజ=సామాన్యాకారమున, ఉఊ్లేఖ= ఉన్న దని తె 

కొనుటయొక్క._; దర్శనాల్ = ఆనుకొనుటవలన, భా) తిక=మిభ్యా జ్ఞానము, సల్ = 

కావలసివచ్చును. 

తా, బృహాస రాషమును బి బ్రత్యవముగా “నెటుగనంతమా 

త్రముచేక నట్టి వో, జ్ఞానము మిథన్ యగు నేని ' స్వర్ద మున్నది, కాళి 

యున్నది అనెడి జ్ఞానము పృగ్యతుముగా స్షర్లమును, కాశీని తాను 

మూడ దనంతమాత్రమున సామాన్యా కారము గా నున్నది యనెడి 

జ్ఞానము గాక మి థ్యాజ్డాన మే కావలసివచ్చును కనుక పరొతుజ్ఞా 

నము వ్య _క్రిస్తరూవము ల యనం తమా త్ర తేమున మి ఖాస్టజ్డాన మునుపు 

యతిప్రసంగ మగును గనుక న ట్రనరాను, 
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"ముది గాల చెలియయిటవలన); టి స స. ఏష 

అక్కా జ షా "మున్న మ వా జ్ఞానము కలవా బుద్ధి" 
‘ 

నీవిధముగాం చెలిసికొనుదున్నా యు, బ్రహమునకు స్ట, కు కాగత(ః 

ఆవరో తుజ్ఞానసమ యమున నున్నట్లు వరి తుజ్ఞానకాంమునను తు: 

అవ ప్రశ్యగఖిన్న మగు పర్య బ్ర హవిషయక జ్ఞానమునకు వరో శృత్వ్వ "మె 

గలిగె నని యాశంకించి చెవ్వు చున్నాండువాల- 

౨ దే వ + ప | నే సి త్త అహం త్రి త్యనుప్పఖరి బ్ర 2 హోస్ట్ | షన ముల్లీ ఖేత్ 

వరోతజ్ఞాన మేత న్న భారం బి ణు? ంఛంనియాపణాద్. ర 

న్యా. ప్రత్యగభిన్న బ, బ హగోచరస్య కన్య కుశ? పరోతత్వమి త్వాశం 

ప ప్రక్యగంశాగ వాణాదిత్యావాఆవాం బ్ర కే ద్రిహ్లౌతి. నన్విదం భాగఎతమిత్యాళం క్యా 

భ్రాంతత్వం కిం బాధ్య త్వాదుత వ్ల సీ క్యనుర్లేఖాద% చా అవరో క్నేణ గ్రృవాణయోగ్భ 

పారోమ్యేణ గృ గ వాణాల్? య'ద్వాంశాగ, పహాణాదితి చతుర్లా వికల్ప త్రుఃః 

వ్రశ్యావా__ఏకదితి. ఏతన్న భ్రాంతం. 

టీ. అవాం=నేకు, .బ ద్రైహౌతిఇ బ్ర వాము నని, అనుల్లిఖ్యజ పృత్య త ముగా నెం 

గక ద్రవ బ హవస్తువు, అ స్తీతి=ఊన్న దని, ఏవం మ ఇట్లు సామా న్యా కారము 

ఉల్చిఖేత్ = తెలిసికొనును. వీల్ =కట్రిస్ప రూపమగు, వరొతుగ్థానంజవరో త సనన 

చాధానిరూవణాత్ బాధా = బాధయొక్క, ఆనిరూవణాల్ = నిరూనణ లేకసిోవ్ద 
వలన, భా)ంతం= =మీథ్యాజ్ఞాన ము, న=కాదు. 

తా, నేను బహము నై తి నని వృత్యతుముగా స్ట బ్రహా్య్వారూ 
U3 

మును 'జెలిసిఫొనక బహ్హావస్తు  వాకటి గల నని తేపిపిక్రొను! జి వ య. 

జ్జాన మగును, ఈ: సరోతుజ్ఞానమునకు బాథ "వేమిం చేసీ ని గా నజ 

కా దని తేలియవ లెను, “ 
ఆవ. వపకోశ 

చున్నాడు: 

న్లో ట్ర్ నాడో శతి మానం చత్స్యాద్బా? ధృ తదాధు)నమ్ 
న చైవం ప్రబలం మానం ప? సమోఒత్ న ఇం స్ట తే 
వ్యా, పేతుం వి వివృణా లి. బ్రహ్మ నా స్టీతి, 

క్టానము మిథ్యా జ్ఞానము కా దనుటకుం గారణమును సోః 

3 

న న లన వడక ద దల. లా గా. 



కరణము 495 

టీ. బవ = వర బ్రవాము, నా స్తీతి=లే దశెడిి మానం = ప్రమాణవచనము, 
స్యాచ్చేల్ =ఊండెచేని శదా=అప్వుడు, ధ్ఫువం=నిశ్చయముగా, చాభ్యేక = పరోతు 

జ్ఞానము బాధింవంబడును. నవం = ఇట్లు, (సృబలం = (సృబల మగు, మానం=పృమాణ 

వచనమును; న వశ్యామః=గు ర్లెటుగము (లే దనుట్స, అతః=ఇందువలన, న బాధ్య తే= 

పరోతుజ్ఞానము బాధింపంబడదు (మిథ్యాజ్ఞానము 'కాంజూల దనుటు, 

కా, బహను లే దనెడి వమాణవచన ముండెనేని యవ్వుడు 

పరోతుజ్ఞానము తప్పక బాధింో బడే మి థా్యాజ్ఞాన మగును, ఇట్టి వ్రృబల 

ప్రమాణనచన మెక్కడను గనంబడమిచే పరోతుజ్ఞానము మిథాస్ట 
జ్ఞానము కాదు, 

అవ. వృ క్షిస్వయావము గోచరింపనందువలన నది మిథ్యాజ్ఞానమందు వేని నట్టు 
వెవ్వుట ఆతి్ర న మగు నని నిందించుచున్నా (డు: 

ce ద్య క్త్యనున్లేఖమాత్రే,౫ భ్రమత్వే స్వర్షథి రవీ, 

zr 0 రగ ఇరా రీ గ్ భాంతిస్సా్యా ద్భ్య_క్షనుల్లేఖా ల్వామాని బే ఖదర్శనాత్ , లె 

వ్యా. ద్వితీయమతి ప్రసఎంగేన ,దూషయితి.__వ్య క్రీతి అయం స్వర్ష ఇల్యేవ 
మాకారేణ గ గృవాణాభావాల్ , కింతు స్టరో౭ స్తీ త్యేవం సామాన్యాకారేణ ప్రతీతే 

స్స ్వర్షబుజ్టేరవ్ భ్ (భృనుక్వ ప్రసంగ ఇత్యర్థః. 

టి వ్య క్ష్యనుళ్టేఖమాల్రి, లేణ - వ క్రీ న ద్రన్గాస్టరూవముయొక్క., అను'ల్లేఖ 

నూ ల్రేణ= ప్ర శ్యతముగాయ "జలియ నంఠతమ్మారత్తము వేళ, _భృమళల్వే సతి=జమిభ్యాత్వము 

గలుగుచుండయగా, స్వర్లధీ రపి = స్వర్షము నల దని కలంచుటయు, వ్య కను ల్రేఖాల్ య 

వ్య _కి=స్టర్ల స్ట రూపము యొక్క, షన లేఖాత్ ప పృళ్యతముగా నెజుగకసోవుటవలన, 

సామాన్యో ల్లేఖదర్శనాల్' - సామాన్యజసౌమూ న్యా కారమున, ఉఊచ్లేఖ=ఊన్న దని తెలిసి 
కొనుటయొక్క., దర్శనాల్ = ఆనుకొనుటవలన, భా)ంలిః= =మిభ్యాజ్ఞానము, స్యాత్ = 
"కావలసివచ్చును. 

తా బ్రహస(రూషమును బ ప్రత్యమముగా 'నెజటుగనంతమా 

మక నవ ముగు నేని “సర మున్నది, కాళి త్రము స క ప్ ము జాోబనుం మిథష్థ' యు గు “స్వర్ష షె ya 
గ. 

యున్నది” అనెడి జనము ప పృష్యితుముగా స్వరమును, కాఫీని తాను 

చూడనంతమా త్ మున సేమాన్యాశారము గా నున్నది యనెడి 

జనము సావో మి: శాాజ్హాన నే కావలసీవ చ్చును కనుక పరోతుజ్ఞా 

సను వ్య _క్రీస్తరూపము సా౦యునం సమా (్యేమున విం ఖస్టజ్ఞూన నునుట 

యతివ వ్రసంగ నుగును గనుక న ట్రన దాన పో 
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-ముగాం చెలియుటవలను), వ రోతుజ్ఞానకా లేఒపి=పరో జ్ఞాన కాలమునం దును, విషయ + 
ఇ 

స్వప్రకాశతా = = ఆశ్ర కు నయం కు (పృకాశత్వము, నమా=సమానము గా నున్న ది. 

తా, బహ మున్న వని వవ 'తజ్జానము కలవాడు బుదివేశ U3 రు 
నీవిధముగాం చెలినీకొను దున్నాయకు, బ్రహ్మమునకు సప, కు కాశత(ము 

అపరి  తుజ్ఞానసమయమున నున్నట్లు పరోతుజ్ఞానకాలనునను తుల్య 
ముగా నున్నది అని, 

అవ, వ ప్రత్యగభిన్న మగు వర దొ హ్లవిషయక జ్ఞాన మున కు వరోతుత్వు మెట్లు 

గలిగె నని యాశంశకించి చెప్పుచున్నాండు.... 

క ఆ అహం భభ టబ ప్తాత్యనుల్లి ఖ్య బ్రహ్మోస్త కేవ ముల్లీ క్, 

రోమక్ఞున మేత న్న భా)ంతం బె నా నా భానిరూాపసణా త్ లి నీ] 

వ్యా. ప్రత్యగభిన్న బి (బృవూగోచరన్య జ్ఞానస్య కుత పరో ' తత్వమి త్యాశంక్య 
త్రక్యగంశా గ్రహణాదిశ్యాకా-అహం దు మ్రాంటి. నన్విదం భా)౨ళమి త్యాశంక్యాన్య 

. భ్రాంతత్వం కిం బాధ్య త్వాదుత వ క్యనుల్లేఖాద$వా అవరో మేలా (గృవాణయోగ్యన్య 
పారో శే మ్యణ గ్రృహణాత్ ? యద్వాంశాగ వాణాదితి చకుర్ణా వికల్ప్య ప్రథమం 
ప్రశ్యావా_వకదితి, నీశన్న భ్రాంతం. 

టీ, ఆవాం=నేశు, ధి, సాతి ల, వాము నని అ అనుల్లిఖ్యజ ప్రత్య తీముగా నెటు 

గక దహ బ హూవస్తువు, అ స్తీతి= ఊన్న దని ఏవం = ఇట్లు సామాన్యా కారముగాః 

ఉల్లి'భేత్ = తెలిసికొనును. వీతల్ =ఖట్రిస్వరూపమగు, పరి 5 తజ్ఞానంజపరో త్ జ్ఞానము, 
బాధానిరూవణాల్ బాధా = బాధయొక్క, అనిరూనణాల్ = నిరూవణ "లేకపోవుట 

వలన, భా)0తం=మిథ్యాజ్ఞాన ము, న=కాదు. 

తా నేను బవాము నై నతి నని వృత్యేమీముగా బ్రహూస్వరూవ 
7 

నును డెలిపికొనక ్రహావస్తు వొకటి గల నని తెలిసికొనుట వహోత్త 
జ్ఞాన మగును. ఈప పరోతుజ్ఞానమునకు బాధ "లేమించేసీ మి థ్యాజ్ఞానము 
క దని తెలియవ లెను. “ 

ఆవ, వరోతజ్ఞానము. మిథ్యా జ్ఞానము కా దనుటకుం గారణమును జెప్పు 
చున్నాడు: 

న్లో, బ్రహ నాశ్ఫతి నూనం చేత్చ్యాద్భా గాత తదాధు)వమ్, 
న చెవం సబల లం మానం ప? సమో ఒత్రో న బాధ్య తే, 

వ్యా పే=తుం వి వివృణలి-. బ్రహ నా స్రీతి, 

cr ఓలి 
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టీ. ద్రవ = వర జ్ర (బ్రవాముః "నా స్తీతి=లే దనెడి, మానం = ర్త 

జ్ఞానము బాధింబ:బడును. వీవం = ఇట్లు; (సృబలం = ప్రబల ముగు, దూనం= ప్రమాణ 

వచనమును; న వశ్యామజ=గు క్పెటుగము (లే దనుట), అతః=ఇందువలన, న బాధ్య లే= 

పరోతుజ్ఞానము బాధింవంబడదు (మిథ్యాజ్ఞానము "కాంజాల దనుటు, 

తా. బ్రహము లే దనెడి ప్రమాణవచన ముండెనేని యప్పుడు 
కోక్షుజ్ఞానము తప్పక బె బాధింపలణుడే మి థ్యాజ్ఞాన మగును. ఇటు ప్రబల 

ప్రమావచన మెక్క_డను గనంయబడమిచే వర్ ర్ శుజ్ఞానము మిఖాస్టి 

చోనము కాదు, 
[2.2 

అవ, వ్య క్రీస్వయాపము గోచరింపనందువలన నది మిభ్యాజ్ఞానమందు చేని నట్లు 

చెవ్వులు ఆతిప్ప సంగ మగు నని సిదించుచున్నా (డు: 

న్లో, న్య క్రగ్గనుల్లేఖమాత్రే, = భ్రమే స్వర్దథి రప్సీ 

ఖా/0తిన్స్యా ద్వ కను క్లఖా త్పామాన్నో శ్లేఖదర్శనాత్. ఎ స్పి 

వ్యా. ద్వి తీయమతి ప్రసంగేన .దూషయతి. న్య క్రీతి. అయం స్వర్త ఇత్యేవ 

మాకారేణ గవాణాభావాత్ , కింతు స్టర్దో౭ స్తీ ల్యేవం సామాన్యాకారేణ వ్రతీతే 

స్స ప్పర్లబుబ్దేరపి న భృనుత్వప్రచంగ ఇత్యర్థః. 

టీ వ స మృపలేఖహాడ్రే ణ -వ్యక్షిజ= బ్ర హూస్వరూపముయొక్కు_; ఆను'ల్లేఖ 

మా'తేణ=ప్ర క్యతమాం "జలియ నంఠమా క్రమ చేక, భ ఛృనుత్వే నతిజమిథ్యాత్వము 

గలుగుచుండయగా, న్వర్షధీ రపి =౫ స్వర్షము గల ని కలం చుటయు, వ్య క్ష్వనుల్రేఖాల్ యు 

వ్య క్రి=స్వర్లస్వరావముయొక్కు_; అనుల్లేఖాత్ =ప్రశ్యతముగా నెజుంగకసోవుటవలన; 

సామాన్యో శ్లేఖదర్శనాత్ - - సామాన్యజసౌామా న్యాకారమున,; ఊళ్లేఖ=ఉన్న దని తెలిసి 

కొనుటయొొక్క్యు, దర్శనాల్ = ఆఅనుకొనుటవలన, భా తికామిథ్యా జ్ఞానము, స్యాత్ = 

కానలసీవచ్చును. 

తా, (బవాస్యరూవమును బ బ్రత్యతముగా నబుంగనంకమా 

త్ర ముచేక నట్టి పోయ జ్ఞానము మిథ్య యగు నని ' స్వర మున్నది, కాళి 

యున్నది అనేడి జ్ఞానము వ్రగ్యతుముగా స్వరమును, కాకిని తాను 

చూడనంతమాత్ర, మున సామాన్యా కారము గా నున్నది యనెడి 

జ్ఞానము గాడ మి థ్యాజ్ఞానమే కావలసివచ్చును. కనుక వరొతుజ్ఞా 

సము వ్వ _క్రిస్తరూవము "ఇటీ యనంకమా త్రై తేమున మి భార్టిజ్ఞూన నునుటు 

యతి ప్రసంగ మగును గనుక న ట్లనరాను, 
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అవ. ఊన్నాండచెడి వాక్యమువలన వరో తజ్ఞానము గలిగచేని, అవరోతుజ్ఞానము 

చేనివలనం గలుగు నని శంకించి విచారణతోం గాడినవాక్యమువలన. గల్లు నని బదులు 

వెవ్వుచున్నాండు:ల-- 

వో, ఆతా బెహిెతి వాకా నే నిన్నేషేణ విచారిలే, 

గ ఆ UyR,, లిథి | 
తా ~ - ra a అలో య (ఎ ‘AU 

వ్యక్తి రుల్లిఖ్య తే యద్వ దశమ స గమన త్వత్క, 53 

వ్యా, నను వాక్యాత్సరోతజ్ఞానముక్సద్య లే చేదపకోతజ్ఞానం కుతో జాయత 

ఇత్యాశంక్య విచారసహితాద్వాక్యా చే వేత్యాహా---ఆ తే తి. అయమాత్తా బ్ర హేతి 

జ స్ట్ జ త్త ళల Peet 

వాక్యాల్డే సమ్యగ్విచార్యమా బే పూర్వముతి సరోశ్షతయాజవగతస్య బ్రహ్మా ణః 

వ్రశ్యగభిన్నత్వం సాతాత్కి_)య తే. తత్ర, దృషాంత8.---యద్వదితి. దశమ సమసి 
= 

త్యతో చాకెస్ట తాళి దశమత్వం యథా సాకాత్కి_)య తె తద్వదిత్యర్థ8. 

అణ రం ఇ ' అన్, నా 
న జల్ల 

టీ. ఆత్రా= ప్రత్యగాత్మ, బహ్తేతి=బ్రృహవమగు నని, వాక్యార్థేఎనుహావాక్యము 

యొక్క-యర్థ ము, నిశ్ళేషేణ=పూ ర్తిగా వివఛాంలే సతి = ఏిచారింవంబడంగా, దశమః = 

పదియవ వాడవు త్వంజనీవు; ఆసీతి = అగుచున్నా వెడి, అతః = ఈవాక్యమువలన, 

యద్యల్ = నీవిధముగాం బదియవవాండు తాచే యెనట్లు ప్రత్యతు జ్ఞానము గలుగునో, 

(ఆటువశ్చె వ్య క్రి=స్వరూవజ్ఞానము (కౌశేబ్రవ్యా మను నవరో తళ్ళానము); ఉల్లిఖ్య తే= 

స్పవ్రమగుచున్నది. 

తా “అయ తా బహి వ సగషరూవమే | శ్ అయ మూక బ్రహ ఈ ప్రత్వగాత్మస్వ ప 

బ్రహ మగును అనియెడి నీమహావాక స్రముయొక గ్రా య ర్ధమును 

జక్క_ంగాం బరంిశీలించి. ెలినివొనినప్ర్పుకు పదియవ వాడవు నీవే యని 

నప్రుశు వానికి బదియవవాండను నేనే యని వ్యక్షి యెట్లు పృతర్థతు 
ఆం ౧ స్టైలే 

మగునో యట్లు ఆబ్రహసరాసము చేశే యనుదు నని యపరోకు 

సామాత్కారము గలుగును, 

అవ. అవరోతజానము గలెడి విధముం 'బెల్పుచున్నాండు:-- 
' ర్ు ల జుప్ అ ప, ఇ కీ 

నొ, దశవుః క ఇతి పృశ్న తరమే కతి నిమూపి త 

గణయిత్యా స్వేన సహా స్వ మేన దశనుం స చెత, 59 

వ్యా: విచారసహాక్ళ తేన వాశ్యేనాపరోతుజ్ఞానోక్స త్తి 

మాహ---దశమ ఇతి. త్వయా ప్రీతి నిరూపితో దశవమః క ఇతి ప్రశ్నే కృతే నిరూపితే 

నతి తస్య త్వ మే వేతి వరిహాలేఒభఖిహి తే స్వాతీ నా సెహీశ రాన్నవగణబితాష్టవా ) 

దళ మో2. స్తీతి స్వమేవ దశమం స శేదిత్యర్థః. 
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టీ. దశమః = వదియవవాండు, కక = ఎవడు ఇతి = అనెడి, పన్నేకాప్రళ్న, 

కృతే సతి = చేయబడినప్పుడు, త్వమేవ = నీవే, ఇతి = అని, నిరూపీపె=నిరూవణము 

చేయంబడిన దగుచుండలా, స్వేన సహ = తనతోంగూడ, గణయిత్వా = అందజీని 
లెక్క పెట్టుకొని దశమం = పదియవవానిని స్వమేవ = తననుగానే సేత్ = తెలిసి 
కొనును, 

తా, వదియవవాం దున్నా6 డంబటివిగదా, వాం డెక్కడ 

నున్నా(డు, చెప్పు మనంగానే యాన్నేహితుండు నీవే పదియవవాండ వని 
బదులు చెప్పలా నప్పుడు తనను గూడ చేరు ష్పకొని యంద'టణేిని లెక్క 

నెట్టుకొని నేనే పడియవవాడ నగుదు నని శెలిసీకొనును, 

అవ. వదియనవాండ నైతి సణెడి జ్ఞానము నిచారణతోం గూడిన దగుచు మిత్ర, 
వాక్యము వేం గలిగినదగుటం కేసీ యెన్న టికిని విషర్యయముం బొందదు అని ఇలు 
చున్నాడు: 

FAR దశబెనా౭నసీ తి వాక్ఫోశ్ట న ధిరస్య విహన్య కే, 

ఆదిమభ్యావసానేషం న సవత్వప్య సంశయః (0 

వ్యా. అస్య దశమో౭సీ త్రి జ్ఞానస్య విచారసహీత వాక్య జనిత త్వాన్న వివర్య యాది 

రూపే త్యాహ---దశమ ఇతి. అస్య దశమస్య త్వమేవ దశమోడ-సీతి వాక్యాత్పరిగణ 

నాదిలతులావిచారసహి ళా దుక్చన్నాహం దళ మో౭సీ తి బుద్ధిర్న వివాన్య తే. న జేనాపీ 

క్టూనేన బాధ్య శే, పరిగణన క్రియాయాం చ నవానామాదిమధ్యావసానేషు వరిగణ'నేఒ 
ప్యహం దశమో న వేతి సంళయళ్ళ. న భవేదతస్సా దృథా వరోతరూ పేత్యర్థ :. 

టీ. దశమ? = వదియవవాండను, ఆనీ తి = ఐతి నొనెడి అస్య = ఈదళముని 
యొక్క ధ్రీక = జ్ఞానము, నాకోళ్ల = నిచారనహీత మగు వాక్యముపలనం గలిగినది, 

(శావున); న వివాన్య లే=ఎన్నటికినిం జేడదు. ఆదిమధ్యావసానేషు = లెక్క_వెట్రునపుడు 
మొదటళు నడుమకు, చివరకు, నవళ్వస్యజ=త్ "మ్పిదిమంది యగుటయొక్క, సంశయకి = 

సందేహము) న = లేదు. 

తా. ఈవశమునకు గలిగిన పదియవ వాడ నైతి నను జ్ఞానము 

విచారణతోం గూడిన మహా వాక ప్థిముదాషరా కల్డుట చేత, నది యెన్నం 

టికిని మార్చును చొందదు. త్రి ప్పీంచి మళ్ళించి యొన్నిమూయణులు 

శెక్కి_ంచినను వారు తొ మ్రిదిమంది యనుటయందును చాను పదియవ 
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వాండ ననుటయందును సంశయము గాని విపరర్థియము గాని గలుగదు, 

అది విచారసహాక్ళృత మగు వాకర్మమువలనయ గలిగినద గనుక నిం 

దృఢత గబ్టయున్నది. 

ఆవ. ఈయర్గమును దార్దాంతికమందుం జూపుచున్నా (డు! 

నో . సదేవేశ్యాదివాశ్యేనబ, బహస త్తే త్సరం పర్ రోక్షతు, 

గృహీత్వా తత్త మస్యాడెవాక్యాద్య్య క్రిం సముల్లిఖేక్, 6! 
వ్యా. వళళ్చర్వం దార్దాంతిశే యోజయతి..సదే వేత్యాదీతి. క డేవసోమ్యేద 

మృగ అఆసీచేక మేవాద్వితీయ” మి త్యాదివాశ్యేన బ్రవాసద్భావం (ప్ర వ,థమం నిశ్చిత్య 

తస్య సజీవరూశ పేణప్ర, వేశాది యు క్టివర్యాలోచనయా ప్రత్య ా వళ్వంసంభావ్య తత్త్వ 

మసీత్యాదిచా్యే నాద్యితీయ బ్ర స్హారూక పమాత్రానమవాం బ్రవ్వాస తి సామౌత్కుర్యాల్ . 

టీ. న సదేవజసృష్టికింబూర్వము న స ద్రూపముగా నుండె ననెడి, ఇత్యాదివాక్యేన= 

ఈ మొదలగు వాక్యము వేళ, వరోతత।ః = పరో కుజ్ఞానముగా, దహన త్వం = దవా 

న్వరూమముయొక్క- యునికిని గృహీత్వా = తెలిసికొని, త శ్త్వమపి - కజ్- = అవర 

హాస్వరూవము, త్వం = నీవు, అసి=ఐవిలివి) ఇత్యాది వాక్యాల్ = ఇది మొదలగు 

ేవక్యమవల, వ్యక్తిం = అద్వితీయ బ వత త్త త్ర ప్టమును, ' సముల్లిఖేత్ = చే. నైతీ 

నని యవ వరో తముగా! "జలిసికొనును, 

"తా, వదియవ వాం యున్నా డని మొదట. 'జెలిస్కొన్నట్లు శ్ 

అస్య సోమ్యేద మృగ ఆసీత్” అనెడి శ్ తివలన సృష్టికి పూర్వము 

సన్మాత మై యున్న వనీ పరోతుజ్ఞానము గాసేలిగాను, తరువాత సౌవర 
బ్రవమే జీవస్వరూప వముతోం ట్ర "వేశించెను అనెడి యర్థము. గల 

చొక్య్ళేసందర్భము చేత బ్ర బ్రృత్యగాత్మే న నుండెను అని ముజీంద్ “త్త త్త ఏ 

మనసి అను మహావా క్యార్థమును విచారించి యా బ్రహాస స్వరూపము 

నేనే యైతి నను నప రోతజ్ఞాస్మును (నేనే పది యవవ్యడో ననుకొన్న 
విధంబున) నొందుచున్నా6 పడని భావము, 1 

వ్, ఆవిమథ్యావసా నేషు స్వస్య ట్ర, బప పాక్వధీరియమ్, 

(నైవ వ్యభిచ రే త్త త్తసాదావరో మం వతిష్టితమ్, . 62 

వ్యా. ఆదిమ ధ్యేతి. అక ఇయమాత్మే నో ద్రవాత్య బుద్ధికి వంచానాం' కోళోనా 

'మాదిమథ్యావసా నేహ్వాత్మ నో వ్యవహారో2.వీ వై వాన్యథా భవతి. ఆతో స్యా బు బు్ధేర 

'శరోతజ్ఞానక్వం సుసిద్ధమిళ్యర్థః. 
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టి. స్వస్యవ=శనకుు ఇయం బ్రవాత్వ థీక=ఈచెప్పంబడిన (బ్ర ఖవ్యాము చన య 

జానము, ఆదిమధ్యావసాశేషు = = కోశములయొుక్క- యాదియందును మభ్యమందు 

శేవరయందును. (వ్యవహో హారే౭.పింవ్యవహారించున ప్వడున్ఫు, నైవ వ్యభిచశేత్ == వొ క 

తస్తాల్ =ఆకారణమువలన, అవరోత్యుం = అవరోతత్వము; ప్రతిష్టితం = దృఢ 

నిలుచును 

శా, ఈముముమువునకు విచారసహిత మగు మహావాక్య, 

వలనం గలిగిన “నేను బ్రహానము నై తిని అను జ్ఞానము వంచకోశవ 

యొక్క ఆదిమథ్యాంతెములయందు వ్యవహరిం చుచున్నన్సు, త్ 

డ్రను లెక్కించెడి వానికి దశముండ నై తి ననేెడి బుద్ధి మాబని విధం 

మోజదు, అందువలన నవరోడజ్ఞానము స్థేరమై నిలుచు నని భావము 

అవ. మొదట శవలవాక్యముపలనం బర చుజ్ఞానమ గలుగు ననియు, విః 

సహితవాక్యమువలన నపరోతుజ్ఞానము గల్లు ననియు, మా శెట్టు తెలినె ననీ య 

గణా తె త్తిీరీయ,శు శ్రుత్యర్థమును 1 బరికించయగా నని వెప్వుచున్నాండువుా 

న్ అదికార ్య్యలతేన nf ఖగః వురా, 

పారో మణ గృహా త్వాఒథ విచారాదష క్తి క్రిమెతుత, 

"వ్యూ నన్వేవం (వ్రశమతః శేవలచాశ్యాత్పరో డజ్ఞానమక్పద్య రే. కు 

ద్యిచారసహిళాదపరో క్షజ్ఞానమి ల్యేతక్కు_త్ ఒవగమ్యత ఇత్యాశంక్య తై "త్ర _త్లిరీయ" 

శు శ్ర,త్యర్థవర్యాలోచనయేక్యావా-_జన్తాదీతి. ఛృగునామకః కళ్చిదృషి్8 1 

నతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే, యేన జాతాని జీవంతి, యత్స్ప్యయం। 

సంవిశంతి, తద్విజిజ్ఞాసస్వ, తద్భ)హోి త్రీత్రి వాక్యశు, శు తేన జగజ్ఞనాది కారణ తొ 

లత్తుణేన జగత్కారణం (బ్రహ్మ బరోక్షతయా౭౬.వన తస్యన్నమయా-వీపంచకోళవిచ 

ద్వ క్తి కిం ప్రశ్యగాత్మ రూవం బ్రా వా దృష్ట్రవానిత్యర్థః. 

టీ పురాజపోర్వశాలమనదు. భృగః=భృగుమవార్షి ; జన్రాది కారణ తొ 

లక్షుణేన _ జనాది=ఊళ్చ శ్రి ర్రిస్థితిలయములకు, కారణత్యాఖ్య = శారణ మగుటు యే 

లతుకేన = జ స్యరూవము నం వాక్యము చేత, పారో మ్మ్యేఇజవరోతముగా, నహీ 

గృహించి ఆభ=తరు వాళ, విచారాత్ = = వం చకోశవిచారణవలను వ్య_క్టిం అ స్వ 

ము ఐతత = తెరిసీక్రొచను. 

తా, పూర్వము వరుణునికుమారుం డగు ఛృగుమవార్షి ( 

“యతో వా కమాని భూతాని భాయం కే, యేన జాతాని. "జీవ 
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యత్ప్రయంత్యభిసంవి! శంతి, తద్విజిజ్ఞాసస్వ " అనెడి వాకర్మమునందు 

వినబడిన జగత్మారణ మగు చ హమును పరోతుజ్ఞానము చేత తెలిసి. 

కొని యాతర్వాత అన్నమయ ప్రా పాసుమేయ మనోమయ విజ్ఞానమయానంద 

మయకోశము లనెడి పంచకోశముల నొక్కా క్క దానిని విచారించి 

యోకోశములకంశు విలశుణ మైన వత్యేగాత్మ స్వరూపమును. బ్ర బృహ, 

మని తెలిసికొన్న ట్లు తె తె త్తిరీయక నశ, తివలనం చెలియంబడినది, 

అవ. అ ప్రకరణమున భృ భృగుమహర్షి తండ్రి యగు వరుణుండు నీవు బ్రవమ వైతి 

వని యువబేళించినట్లు వాక్యము గనయడ చే. భృగుమవార్షి క్రి నాత్మ సామొుత్య్క్యారము ' 

నలుగు టె టీని శంకించుకిని, నమాధానము చెప్పుచున్నాడు 

ర్స్ వే ర్తి న్ యద్యపి త్వమనత్యత్ర, వాక్యం నో చేద్ భృగోః పీ ప 

తథాప్యన్నం ప్రా పాణ మితి విచార్యస్థల ము_క్రవాన్, రష 

వాస్టీ నన్వసి క్ ప్రకరణే త్వం ల బ్రవ్యానీ త్యేవమాద్యుపదేశవాక్యాభావా 

త్క_థం భృగోరాక్స సాశాశాగర ఇత్యాశ ౦శ్యాత్య సాకుత్కారెపే బాతువిచారయోాగ్య 

స్థలప్ర ప దర్శనాదిత్యావహా---యద్యపీతి. 

టీ. యద్యవీ = విచారించగా, అత్ర, = ఈ త్రై శ్తిరీయక, శు తియందు, భృనోః = 

భృగుమహార్షి యొక్క, పితా = తండి యగు వరుణుడు, త్వం = నీవు అసి=బ వామ ' .. 

వై తివి. ఇలి=అచెడి, వాక్యం = వాక్యమును) నో చేత్ = వెవ్పలే దని యంటివా ; 

తథా౭పి = అట్టు చెప్పకపోయినన్సు అన్నం = అన్నమయకోశము, ప్రాణమితి=ప్రాణ 

మయకోశ మనియు, విచార్యస్థలం - విచార్య = ఏిచారణచేయందగిన, స్థలం = (ప, (ప్రదేశ 

మును, ఉూ కృవాక్ = వెప్పెను, ఎం. లో 

తొ. విచారింవలా వరుణుయు తనకుమారుం డగు ఛృగుమహర్షి క్రి 

నీవు బ్రహ్మమవైతి వని చెస్ప లే దంటివేని, అట్లు చెప్పకుండినను,' అన్న, 

మయకోన మనియు, స్రాణమయకోళ నునియు, విజ్ఞానమయకోశ. మనియు, 

ఆనంచదమయకోశ వసీయు భంచకోశములను దెల్పెడి వాక్యములచే 

ఆత్త ను చెలిసికొనుటకు విచారింపందగిన తావును. చె'ల్పెను, 

ఆవ. అన్నమయాదికోశములను విచారించినం బ్రక్యగాత్మన స్వరూపము "తెలి 

యును గాని బ్రవాస స్వరూవముం జలియు టె ట్టని శంకించుకొని బదులు చెప్పు 

చున్నాడు 

న్లో : అన్న స్రాణాదికో శేషు సువిచార్య పుసః పున 
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"7 కిమిరాి హా వస్షయూయుజత్ . 6 ఆనందవ్య_క్లిమితు త్వా దహ లమ్హావ్భ రన్ 

వ్యా. నన్వన్నమయాదికోశేషు విచారి తేషు క మ్ర,తీచస్సాకాత్కారో భవతు. 
త్రక్షాస్త కథమి త్యాశంక్య ప్రతీచ ఏవ బివాత్వా క్పంచకోశవిచా కేణానందాత్ర 

వ్య క్రిం సామాత్మ్భృళ్య “ఆనందాడ్ర్యేవ ఖల్విమాని భూతాని జూయం'కే, ఆనంజేన 

జాతాని జీవంతి, అనందం చవ్రయంత్యఖిస సంవిశం తీ” త్యేవం బ్ర బృహూలత్ ణమపి వ్రతీవ్యేవ 

యోజితవాని త్యాహ---అన్న ప్రాణా దీతి, 

టీ, పునః = మాటిమాటికిన్సి అన్న ప్రాణాదికోశేషు = అన్నమయ ప్రాణ 

మయాదికోశములయందు, నువిచార్య=అత్ర ను చానా విబారించి, ఆనందవ్య కి కిం = 

ఆక్క యొక గా యానందస్వరూవమును; ఈకీతాష = తెలిసికొని, ప్రవచన బన ఆ 

పర బహముయొక్క_; లకుపీ వ లత్షణమును, అయూయుజటల్ యు వృళ్యగాత్మ్యయం జే 

'చేక్చిను. 

Y- అలో ర్ జ న అయన లో నిద మ ' * _ శా, ఆభృగుమహక్షి ప్రత్యగాత్మ యే ద్రిహ్లాస్లరూప మగుట 
వలన పంచకోశములను విచారించి యందు ఆనందాఖిన్య క్రి కిని "నెటింగి 

శు, “ఆనందాడే ధ్ధ్యన ఖల్వీమాని భూతాని జాయంతే ఆనంజేచ 
(wy 
'జాకాని జీవంతి, “ఆనందం వ్రయ _న్హ్యఫిసంవిశంతి” అనంగా ఆనందము 

వలననే భూకకోటి వుట్టురున్న ద. పుట్టిన భూతకోటి యానంచనుూ 

చేతనే. జీవించుచున్నది, ఆనందమునందే బయించుచున్న ది. అనెడి 
-యానందస్వయాపమును పరిశీలించి యది బ బ్రహాన్వరూవముగా గ్రహించి 

యా బ్రహామును ప్రత్యగాత్మ స్వరూవముగా గృ సగ పొంవెను, 
వ ం తే బృహము తటస స్థలతణము గల దసటచేత ప్రక్యగాత కంటె 'వేెనది 
కదా! 2 అనందస్వరూప మగు ,ప 'ప్రత్యగాక, యందుం బ్రవాలతణ మున్న ట్లు తెరిసీకొనుటు 
య్. ట్రని శంకించుకొని యు _త్తరము వవ ప్రైచువాస్టండన ల 

శోస సత్యం జ్ఞా జాన మనంతం చేత్యేవం బ బెహాస్వల తణమ్, 
ఉక్త్వా గసహాహాత క్వేన రో సత రం పర్శితమొ. 66 

మొ వ్ నను, బ్రవ్యాలతణస్యానందాత్త రూపే యు నీచ యోజనం ని భుటేతో. 

హ్హ ణస్తటస్థ ల్వేన వ వతీచో భిన్న త్వాది త్యాశంక్య న  శేహ్చోక్యాదండ్య ట్ర బృహ్హ్హాణః 
బహూ 
ళ్ 

ప్రశ్యగూశే పేడావస్థాస శ్రవణా దిత్యాహ... సత్యమతి. నత్యం జ్ఞాన మనంతం వం 
క్యేవం ,బహస్వలకు ఇ న 

౩ బ్రహాస్వలతుణాం ద్రివృణసృృయావలక్షణమభిథాయ, “యో పేద నిహితం 
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గుహాయాం వరమే వ్యోమ” న్నిళ్యనేన వా "కేన పంచకోళగుహాంతరస్థిత ల్వేన తస్యైవ 

కు ప్రత్య గూపత్వమభిహితమిత్యర్థం. 

టీ. సత్యం = సత్యత్వమును; జ్ఞానం = చి ద్రూవక్వమును; అనంతం చ = అనం 

తత్వమును; బ్రవ్మస్వలకణం = బ్రవృముయొక్క స్వరూపలక్షణము, ఇత్యేవం = అని 
యూత్రశారమ ఉత్తరా = చెప్పీ, గుహాహిత ల్వేన = వంచకోళరూవమెన గువాలో 
నుండుటచేక, కోేేశేషు = వంచకోశములయందు, వీఠత్ = ఈప ప్రత్యగాత్మ స్వరూప 

మగు, ప్రదర్శితం = (శుతిజేం చల్పంబడెను. ((బ్రహ్హమునశే ప్రత్య గూవత్వము 

ఉల్పంబడిన దనుటు 

బా, శ్ “సరం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ అనెడి శ్రుతి సత్యే 
(as 

జ్ఞానానంతత్వము ౩ పరబ పామునకు స్వరూవలత్షు.ణ మని చపా యటు 

పిమ్మట శ్ “యూ వే వే “నేహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమళ౯” అను 

వాక్యము వేం బంచకి“ శస్వరూల మైన గుహలోవల నా ట్ర హూ 

మున్న దని చెప్పుటవలన నావరబ్రః హూమునశే ప్రత్య గాత్మస్వరూపషము 

తెల్పంబడెను, . ఇట్లు శెల్పుటత వత గాత్మ పరమాత్మ లయొక్క 

న్వరూవ మొక్కకు యగు నని యా వాక్యనంవర్భమును గవమునింవలగా 

అవ. ఇట్లు తె శ్రిరీయక శృశినిబట్టి భృగుమహర్షి కి ముందు పరోత జ్ఞానము గలిగి 

శ్రనుముగా విచారించుటచేళ నపరో తసాతా త్మా_రము గలిగిన దని తెల్పి యాయంశ 
మో బలవజిచుటకు భాందోగ వు, శుతియందుం చెల్పంబడినదానిని నుదావారించు 

చున్నాడు: 

వో ( ల్ల ఖ్ జే తేణా న్లో సొ మ్యేణ బు ధ్యేంద్రో య ఆర్తి? ్థదిలక్షుణాత్ , 

అపరోతీక దృమిచ్చం శ్చతుర్వారం గురుం యయా, 67 
. ఏవం తె తిరీయ శు తిపర్వాలోచనయా భసోః పరోతుత్యజానవూర చ్యా. వవం (తె త్లిరయ శ్రుతిపర్యా భృగః వరి తత్వజ్ఞానపూర్వ 

కం ఏిచారజన్యత్వం సామొత్కారన్య దర్శయిత్వా, ఛాందోగ్య శుతిపర్యాలోచన 
జర wt నూ యాపీ తద్దర్భయతి---పారో కే ణేతి. ఇంద్రః “య ఆత్తాపహతపాష్తా విరజో విమృ 

త్య్యుర్విళ్. త్ో విజిభుత్స” ఇత్యాదివాక్య ప్ర తిపొది లేన లత్షకోనా తానం చరోతతయావ 

గత్య విచారాచ చ్భృరిరృక్ర క్రయనిరాకర జీన తత్సాతాత్క_రణాయ “రుం (బవ్లణం చతు 

ర్వ్వార మువవన్న” ఇతి ఛాందోగ్యో వనిషద్యప్రమా ధ్యాయే క్రూ, శ్యూయ'వే, 

టీ, ఇంద్రః = జేకేందుడద్కు యః = బీవండు, ఆశే = అత్మ యశెడి, అది. 
లో 

' లతుణాత్ = మొదలగుస్వరూపము గల వాక్యమువలన, సారోమేణ' = వరోత్షక్య 
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పాము 
ముగ విబుధ్య= బ్ర వ్యాక త్తే రమును లిసికొని, అవరోటీళర్తుం = అటి బ్రహ్ యొ; 

యవపరోతసావాత్కారముకొజకు, ఇచ క్ = కుతూవహాలము గల డనుచు, 3 ఇ 

ల్వారంజనాల్డు పర్యాయములు, గురుం బి, ప్యస్వరూపమును నువబేశించెడి బ బ్రవ్వాచే 

సాళ్చి, యర యయాఐవె శ్లేను. 

‘6 శ్ య ఆకౌఒపహతపాప్తా విరజ్ో నిమృత్యుర్విశో 

విజిఘుక్నకో రి ఏదౌత్త పాపము -ేనివాడో విరజస్కు(డో మృత; 

"జేనివాండో సో శోకము "లేని వాయో క్షుత్పిపాసలు 'వేవివాండో ఈ 

యర్థము గలిగిన యూ మొనలె లైనవాక్యమున ' చప్పంబడన సరూాష 

చక నింద్రుంయ ఆత్మను భరోకుముగా శెలిసికొని విచారణచేన్ స 

సూత్త కారణము లనియెడి శరీర త్రయమును నిరాకరించి ఆ బ్రహ 

యొక. యవరోడపామాల్కారమకొజకు తన గురు వగు చను 

బ్రహయొద్దకు నాలుగు తడవలు వెళ్తయున్నాం డని ఛాందోగ్య శ్ర 

వూ జెనిమీదవ యథాగ్థ్యయమునంమం జెల్పంబడినది, 

ఆవ. ఇపుడు పరోతజానము గలిగినకరాషత నపరోతజ్లానము కలుగు 
ఇవ్వం రే ఏ ష్ణ 

చె తరేయ, శుతియందును గనంబఆచుచున్నా (డు; 

తా షే రోతుం బహా లటుతమ, శ్లో, ఆత్త వా ఇద మిల వదె పం బ్ర య 

అభ్యారోపావ వాదాభ్యాం వ్ర జ్ఞానం బ్ర హూ దర్శితమ,. 

వ్యా. ఇదానీమెత రేయ శు, ను తావపీ 'కద్దర్భయే-.ఆశ్తావా ఇతి, “ఆతా 

ఇదమేక వివ్శాగ, అపీన్నాన్యతి[ ఏచన మిషొదిత్య నేన వాశ్యేన బవాణో లతుణ 

ధాయ “స ఈతత లోకాన్ను సృజా” ఇత్యుష కృమ్య; “తస్య (త్రయ ఆవనథ్యా 

స్ప ర పాష ఆయమావసథో ఒయమావసథి 2 ఇత్య నేన వరమాత్శ ని జగదభ్యారోవప్ర 

మఖిధాయ “స జాతో భూశాన్యభివ్యెతకకిమివోన్యం వా వదిషొదితి తస్నారో 

స్యా వవాదముభీధాయ సయ మేవ పురుషం సహా తత వున వళ్యధది తీదముదర్శమితీతి స 

కృనో బ్రృవాస్వరూపత్వ మఖ్సిహితం. “పునశ్చ పురుపో౬ఒజా "సు చేత్యాదినా” 
సాధన వై రాగ్యజగనాయ గర్భవాసాదిదుఃఖం ప్రదర్శ్య “కోఒయమాత్రేతి వయవ 
స సవా” ఇత్యాదినా విచారేణ త _శ్ర్వంవదార్థవరిశో ధనసురస్సరం ప్ర ప్రజ్ఞానం 

ద్ర 

కు త్రక్షానరూపస్యాక నో,బ ద్రైకాత్య్వం దర్శిశమిక్కర్థ ర. 
Ug 

టీ. ఇదం = ఈజగ _త్తంతయు, ఆత్తా హా ఇ సృష్పికిం బూరస్టము యస 

యుంజె .నకెడి, ఇ తాషదా=ఈమొ స్ట ౩ .ఇత్యా దలగు జ సక సందర్భమునందు, దసర బవ 

సొ తం జ పరోక్షముగా, లశ్షీకం = తెలుపబడెను. అభ్యారో వావవాదాభ్యా 
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ఆధ్యారోపము చేతను అపవాదము చేతను, ప్ర క్ఞానం= ప్రత్య గాక్మస్వరూపము; బ్రహ్హేతిజ 
బ్రవా మని, దర్శితం = "తెల్పంబడినద్. ' 

| న్ దు ॥ (6 “దాం య్ 

మ తా ఐతరేయ శ్రుతి యంద శ్ ఆకా వా వ్రదమేక వవాగ్స 

ఆసీత్ , నాన్యతి_ం౦చన మిసత్ ” ఈజగ_త్తంతయు సృష్టికి పూర్వము 

బ్రహమైయున్నది బ్ర ్ లాతర మించుకంక యును లేదు. అని మొదట 

చి పూలకుణంబును జెల్సి “స ఈకుే, లో కాకా సృజైి ఆపరమాత్త 

లోకము నంతయు సృజింతు నని సంకల్పించి నని చెప్పి “కస yg య 

ఆవసథాస్త్రయ స్వప్నా అయ మావసథో= య మావసథకి” = ఆపర 

మాత్ర కు మకాంయచోట్లు అనంగా స్థూల సూక్త కారణశరిరములు ఉనికి 

ప ట్లనియు, జాగ త్స్వన్న సుషువ్లు లనెడి మూండవస్థలు గల వనియు 

ఈహృదయగుహ ముఖ్యని పూసస్థాన మనియు నిట్లు భూతభాతిక 

వవంచ మంతయు నాపరమాత్మి యందే కల్సింసంబడిన దని యాపర 

మాత్మయందు నిట్లు జగచదారోవణముం చెలిపి “స జాతో భూతాన్యభి 

వెితుత కిమివాన్యం సావదిపత్ ”* అని ఆరోవీతమెన యాజగతును 
రా 

రా అ 

ఆత గా దని యపవాదమును * జెప్పి “స్వయమేవ పురుషం బ్రహాకతత్వ 

వవళ త్” అని వ,తర్షగాత బహస(రూపముం చెలిపి “రకవక వొ 
బర ప్రత్య గార్శ టవున్ న యా 

మేవ” అని మొనలగు వాక్య్యసందర్భము చెత జ్ఞాననాధన మైన వైరా. 

న్యోత్ప _త్రీకొఅికు గర్భవాసాదిదుఃఖమును తెలివి “కోయ మాత్తేతి 

వయ ముపాస్తహే” ఈ "మొదలై నగృంథములచేత తత్పదార్థము 

యొక్కయు. త్వంపదాక్థముయొక్కయు పరిశోధన ప్రకారముం దెలిపి 
rT చ జ లీ రీ ర ry క వూ 

ప్రజ్ఞానం బ్రహ” అను మహావాక్యముచేత వత్యగాత్మకు బహ 

తము నిశ్చయింపంబడినది. అనంగా కొన్ని వాక్యముల చెత వరోతత్వ 

మును మహావాక్యవిచారణముచేత నపరోతత్వమును ఐవికరేయత్రుతి 

యందు కూడ అెల్పంబడియుండె నని భావము, 

అవ. ఇట్లే యిళర . (శుతులయందును చల్పంబడిన దని గ్ర హింపవలయు నని 

చెప్పు చున్నా డు: 

వాం నెస్ క. జ గ్ల ళ్ ఆన్ని | 
న్లో, అవ ౦కే రణ వాక్యేన పరో ద్రివూధీ ర్భవేత్ , 

సర్భక్రేవ మహావాక్యవిచా రా దపరోతు.ధీః, 69 

బ్యా. ఊక్షన్యాయమిళరాసు శ్రు ,తివ్వప్యతిదిళతి...-అవాంతరేణేతి, సర్వత, 

సర్వాసు (శ్రుతిష్విత్యర్షః. 
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ముగ, విబుధ్య= బవ హత త త్త రమును "చెలిసికొని, అవర కో శ్రీకర్తుం = అట్రి బ వాము యొక్క 

యపరోత్షసామాతా,_రముకొఆక, ఇచ్చక్. = కుతూవాలము గలవా డగుచు, చతు 

బ వాచేఫుని ర్వారం=నాల్లు పర్యాయములు గురుం= gy వహాస్వ్టరూషమును నువడేళించెడి బ్రహ్మా 

గూర్చి; యయా=వె శ్లైను. 

శా, “వ్రు య ఆశాఒవపహాతపాపా విరజో నిమృత్యుర్విశో కో 
విజఘుక్నః కి వయోత్త పాపము లేనివాడో విరజస్కు.(డో మృత్యువు 

చేనిపాడో శో కము "లేని వాంతో కుత్సిసాసలు 'లేనివాడో యని 

యర్థము గలిగిన యా 'మొవలైనవాక్యమున చెప్పంబడిన సరసము 

శి నిందు,6కు ఆత్మే ను పరోతును గా ెలిసిఫొని విచారణచేసీ సూల 
థి 

సూక్త కారణము లనియిడి గ్గరిర త్ యమును నిరాకరించి ఆ బప మాము 

యొక. యపరోతసాకూత్కారమకొటకు తన గురు వగు చతుర్లుఖ 
ట్ర పాయొద్దకు నాలుగు తడవలు వెళ్లయున్నా( డని ఛాందోగ్య శ్రు, 

యో జెనిమీదవ యథాగ్టయమునందుం దెల్పంబడినది, 

అవ. ఇవ్వడు పరోత్షజానము గలిగినతరాషత నవరోత్సజానము కలుగుటను 

చని నైక రేయ్య కు తియందుకు గనబఆచుచున్నా (దుః=- 

న్లో, ఆక్షా వా ఇవ మిత్యాదా వరోతం బ్రహ లతుతమ్, 

అధ్యారోపాప వాదాఫ్యాం ప్ర జ్ఞానం బ్రహ దర్శితమ్. (8 

వ్యా. ఇదాసీమైకరేయ శు శు, తావపీ 'కద్దర్శయతి..అతావా ఇతి, “ఆతా వా 

'ఇదమేక వవాగ గ్ర ఆసీన్నాన్యకాంచక మిష “దిత్య నేన వాక్యేన బ్ర బ వూణో లయణవమళ్ళి 

ఛాయ, “న కకక లోకాన్ను సృజాి + ఇత్యువక్ర, కృమ్యు “ తన్య త్ర త య్ ఆవసథా స్త్రయ 

స్ప 5 ప్వా అఆయమావసథో ఒఇయమావసథి ఇత్య నేన పరమాత్మ ని జోదభ్యారోవత్ర ప కార 

మఖిధాయ “న జాతో భూతాన్యఖివై గ్రతయతకిమిహోన్యం వా వదిషొదితి తస్యారోపిళ 

స్యావవాదముభిధాయ స్వయ మేవ పురుషం మహా తత మపశ్యదితీదమదర్శమితీతి ప్ర, ప త్య 

గాళ్ళ నో బ్రృహాస్వరూపత్వ మభిహికం. “పునశ్చ ఫురుషోఒహా మే వేత్యాదినా” జ్జాన 
సౌధనవె వై రాఫ్యోజగనాయ గర్భ వాసాదిదుఃఖం (ప్రదర్శ్య ' 'కోఒయమాశేతి వయముషా 
సృహ” ఇత్యాదినా విబారేణ తత్త _శ్ర్వంపదార్థపరిశోధనపురస్సరం ప్ర, ప జనం ల 

ప "వే జానరూప న్యాత్య నో,బ ద్ర వాక్యం దర్శికమితృర్థ రః. 
g- 

టీ. ఇదం = ఈజగ _త్తంతయు, ఆతా pe సృష్టికి బూర్వము | బృవామె 

 యుంరజె.- ననెడి. ఇక్యాదొ=ఈ మొదలగు మాకర్థనందర్శమునరిదు (౨ బహజపవర బై వేము, 
లీ WJ 

సరేక్షం: జ పరోతముగా, లక్షీళం = తేలుముబడెను. అ'భ్యారో పొవవాదాభ్యాం ఇ 
tt 

ద్ర 
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ఆభ్యారోపము'చేశను అవవాదమువేతను, ప్రజ్ఞానంజ ప్రత్య గాక్మ సయావము, బహ్తేతి= 

బ్ర హ్ మని దర్శితం = తెల్పంబడినది. 

తా, ఐక రేయశ్రుతియందు శ్. “అత్తా వా ఇదమేక వవ్శాగ 

ఆసీత్, నాన్యతి, ంచన ప మిసత్ * ఈజగ త్రంతేయు సృష్టికి వూర్షము 

బ్రహమైయున్నది బ్ర టై త్తాతర మించుకంత యును చేదు అని మొనవట 

బ్రహాలతుణ ంబును క్ష “స ఈకుక్క లోకా౯ సృజైో ఆపరమాత్త 

తోకేము నంతయు సృజింతు నని సంకల్పీంచె నని చెప్పి, “తస్య త్ర తయ 

ఆవసథాస్త్రయ స్ప్ర్వప్నా అయ మావ; సథోఒ య మావసథజో = ఆపర 

మాత్మ కు మూగి సుచోట్లు అనంగా స్థూల సాక కారణశరీరములు ఉనికి 

వ ట్లనియు, జాగ గృత్స్యన్న స సు గుప్పు శెడి మరొండవస్థలు గల వనియ్యు 

ఈహృదయగుపా ముఖ్యని బాసర సస్థాన మనియు నిట్లు భూతభౌాతిక 

వ్ర కంచ మంతయు నాపరమాత్మ సంబే కలళ్పింపండిన దని యాషర 

మాత్మ యందు నిట్లు జగచారోవ గణముం చెలివి “స జాతో భూ తాన్యభి 

వక కిమివాన్యం వావదిపత్ * అని ఆరోపితమైన యాజగత్తును 

అత్మ గా దని యపవాదమును : జెప్పి “సయమేవ పురుషం బ్రహకత్వ 

మపశ్యత్” అని ప్రత్య గాత బృహాస్వరూవముం చెలిపి *ోపురుపోఒహ 

మేవ” అని 'మొవలగు పాశ్యసందర్భముచేత జ్ఞా జానసాధనమైన వైరా 

గ్యోత్చ_త్తికొజుకు గర్భ వాసాదిదుఃఖమును కెలిపీ “కోయ మాకేతి 

వయ ముపాస్త పూ ఈ 'మొదలై న గృంథములాేతే తత్సదార్థము 

యొక్కయు ర్వంపదార్థముయొక్కయు హంశో ధనప్ర,కారముం మై 

ఉజభజానం బహ తేను నుహావాక్యముచేత ప్రక్యోగాక్శ వు బహ 
కా W- 
తము నిశ్పోయింపంబడ్నది, అనగా కొన్ని ఇ ఇాకళ్థములచేతో వరోతత్వే 

మును మహానాక్ళవిణాగణము చేతి నవని కక్షత్వమును ఐకెరేయ శ్ తి 

యందు కూడ తెల్పబడయుంగె గధ నని భావము, 

అవ. ఇట్లే యితర శు,తులయందును చెల్ప(ంబడిన దని గృహింపవలయు నని 

చప్ప చున్నాడు; 

న్లో, అవాంక రేణ వాక్యేన వరో బ్రృవాథీ ర్భవేత్ , 

సర్వ్యలైవ మహావాక్యవిచా దారా దపరోతుధీః, ౨69 

వ్యా. రొ _క్షన్యాయమితరాను (శు శుతివ్వవ్యతిదెశ తి... అవాంశ రే ణేతి, సర్వత్ర 

సర్యాష్థాను శ్రుతిష్విత్యర్థః. 
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టీ. అవాంతళేణ = ఆయామధ్య నుం డెడు, వా'క్యేన=వాక్యము చేత, బరోకా= 

పరోత'మెన, బ్రహాధీక= బ వ్యాజ్ఞానము, భవేల్ =కలుగును, సర్వత్ర త్ర =అన్నిశ్రు తులందును, 

మహావాక్యవిచారాల్ =త ఆత త తీ మస్యాదిమహాచాక్యములయొక్క_ యర్థవిచారను చేయుట 

చలన, అవర కకం తబ బ్రవాసామోత్కాారము (భవేత్ = కలుగును. 

తా. కొన్ని కొన్ని యజ వాంకర వాక్యముల చేశ పరోతుజ్ఞానము 
కలుగును. సకల శు తులయందాను తే _క్తకమస్యాదిమసహావాకా ్వర్ధపణా 
రణవలన నపరోేతు బ్ర పూజ్ఞానము కలుగు నని జెలు*యబచెను. 

అవ. మవావాక్యార్థవిచారమున వలన నపరొ “తజ్ఞానము కలుగు నని స్వకపోలకల్ని 

తముగా మోరు కల్పించిన “బ్లున్నచే యని శంకించి వాక్యవృ త్తి యను గృంథమున 
వాచార్యులవా రిట్లు వక్కాణించినా రని చెప్పుచున్నాడు: 

EN బక బ్రష్షోపరొ మ్యసిద్ధ్యర్థం మహా వాక్య మితీంతమ్, 

_ వాకవృత్తై వత బ్రహపంి కోతే వివుతి ర్నహీ, 20 

వ్యా. నను మహావాక్యవి చారస్యావరో ఈ ల్ఞానజనక త్వం స్వకపోలకల్పితమి త్యా 

శంక్య వాక్యనృత్తావాచానరై నినన (వ ప్రతిపాదిత త్వా న మిత సాహా బృహూపరో 

“శతి, అతో వాక్యాద్బ్రహ్థావరోత్యుజ్ఞానే విప్ర వివ,తివ శ్రీన్నా స్తీత్యర్థఃం. 

| టీ, బ్రవ్యవరో క్యనిద్ధ్యర్థంజ బ్ర సాముయొక్క యవరోతసామాశ్కారము గలి 

గేడుకిొజకు, మహావాక్యం కా ఇాతత్త వ్రమన్యాదివావో చాక్యములు, ఇత్=ఇట్టు (వ్రృవర్షి దించు 

చున్న వని వాక్యవృత్తా = వాక్యవ్భ త్రి తి యనెడు గ్రంథ మున ఈరిళతం = శ్రీ శంకర 

భఛసవళ్చాదులవారిచేం జెప్పంబడినది. అతః = ఇట్ మహావాశ్యార్థవిచారణవలన; శువ్వో 

_పరో తేజ బ్ర హముయొక్క. యప వరోకజ్ఞానవిషయమున; విమతి!జవివాదము; న హీ = 
'శకేదుగదా. 

తా తత్త దక మస్యాదిమహావ వాక కములు అవరోత్ష. బ్ర బ్రహనాయా 
'త్యారము గలిగిం చుటకుం ద్రవ ర్థంచుచున్న వని. శ్రీశ ఫౌకరభ గవ 
త్పాదులవారు , వాక్యవ ఎత్తి ను గ గృంథమునండు స్పస్టముగా 
దెల్పినారు గ నుక అపరోత్ష బహాజ్ఞా హజానము మహోవా క్యార్థవిచారము 
వలన గలుగు ననెడి. యంశమునందు వివాద మేమూ త్రము ఈ దని 
"కెలియవ లెను. 

.- అవు. అభార్యులవారు. అవాక్యవృ త్తి తియం చే మని చప్పినదియుం అవ్వ 
చున్నాడు... 
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| 
శ్లో, ఆలంబనతయా భాతి 'యోజస్తత్ ప్రత్యయశబ్దయోాకి 

అంఈకరణసంఫిన్న చోధస్ప పషంపడాఫివః, 71 

వ్యా వాక్యవ్భ త్తావపహాదన (ప్రకారం దర్శయతి.....ఆలంబనయేఫి, యోా౭.ంత$ 

కరణసంభిన్న బోధః అంతఃకరణోపాధిక శ్చిదాత్తా ఆన త్స్ర్రశ్యయశబ్దయోరవామితి 

జ్ఞానస్యాహమితిళశబ్దస్య చావలంబనతయా విషయ ల్యేన భాతి. సః, తథావినోబోధ3. 

ర్వంపదాభిదః కమిలి పదమఖీధా అళధాయకం యస్య సః త్వంవదాఖిధః. త్వ్వంపద 

టీ. అంతఃకరణ సంభిన్న బోధ? - అంకకకరణ=జ అంత$కరణముతోడ, సంభళిన్న జ 

కూడుకొనిన బోధ? = చిదాకే స్వరూపుడు యః = ఎవడు (అపి = కలండో, 
సంజ ఆ బోధస్వరూపుందైన. చిదాభాసుండు, అస శ్ ప్రశతృయశబ్దమయోః - ఆన్మ 

త్ప)క్యయ= చే నిడి జ్ఞాూనమున కును, శబ్దయో।; = నే నడి శొబ్బమునకును, ఆలంబన 

తయా = విషయముగా, భాతి = పృకాళించుచున్నాయడో, స = అటి చిదాభెనుండు, 

త్వంవదాభిధః = త్వం అనెడి వదముచేతం 'బెల్పంబడుచున్న వాండు, “త త్వమసి 

అనెడి వాక్యమునందలి క్వంపదవాచ్యుం డనుట. 

EM అంతకరణో పాధికుం డగు నిడాభాసుడు నే ననెడి జ్ఞాన 

మునకు నే ననెడి శబ్దమునకును విషయ నుగుచ్చు తత్త (మసి యనెడి 

మహా వాకగ్థిమునంనలి తషంసనమునకు వా్య్యార్థ మగు! చున్నాడు. 

అవ. ఇవ్వడు కత్పద చాచ్యార్థముశు జెవ్వచున్నాండు:ా 

న్ మాయోపహపాధి నగదో రని స్ప ర్వజ్ఞ త్వ్వాదిలతుణు, 

నే రి “ut ॥ సర గ పారోక్యళబల' స్ప త్యాద్యాతృక _స్తక్సదాభిధః, (2 

వ్యా. ఏవం త్వంవద వాచ్యార్థమళ్ళ్ భాయ తక్సద వాచ్యార్థ మూపహ---మాయో 

-పాధిరితి. పారో త్ష్యశబల౩ వరోత శత్వధర విళిష ఇత త్యర్థం. వువం కటస్థల కణమభి ధాయ 

స్పయాపల&ణమాహ-_సత్యా ద్యాత కఇతి. సత్య మాది శేఘాం 'జాశాదీనాం శే 
Oe 

సత్యాదయః. ఆతా స్వరూవం యన్య స తథావిధ సక్పదాభిధః తత్పదమళిధా 

వాచకం యస్య క్ తత్పదాఖళిధ:. కళ్చదవాచ్య ఇక్యర్ధకి. 

టీ, మాయోపాధి! = మాయయీ యుపాధిగాం “నల్రిగినట్రియు; జగద్యోనిక=జగ 

త్కారణ మైవట్రియు, సర్వజ్ఞ త్వాదిలత ణక = సర్వజ్ఞ త్వము మొదలగు ధర్మ ములు 

సష్టరూపము గాం గలిగినట్రియు, పారోత్యుశబల3 = పరోతత్వధర విశివుండే నట్రియు, 

సత్యాద్భాత్యకః ణు సత్య జ్ఞా నానంత త్వములం స్వరాపల త్ ఇముగాం గల పరమాత్ర, 
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తత్పదాభిధః = తత్త్వమసి యను మహావాక్యముళోని మొదటి తత్ అను పదమునకు 

వాచ్యార్థము (స్యాత్ = అగుచున్నాండు) 

తా, మా యోపాధికతగ్గంబును జగ త్కారణత్వంబును సర్వజ్ఞ 

త్యాదిప పరోత్సధర్శపి*ష్ట్ర ఫ్టత్వుంబును నాపరమాత్తకు తటస్థలతుణం బగును. 

సత్యజ్ఞానానంత శ్వాదిలతణములు బ్రహ హమునకు సరూపలకుణంబు 

లగును, అ్పట్లు సరూపలతుణంబును తెటస్త స్థలతుణంబును గల పరమాత్మ 

మహావాక్షమునంద పీ తత ఏద మువేం చెక భం బం చున్నాయి, తస న 
a ౧ 

వాచ్యార్థ మునుట, 

అవ. ఇట్లు త్వంపదతత్పదములకు వాచ్యార్థముం దెలిసి వాక్యార్గజ్ఞానముకొజికు 

లకశ్షణావృ శి శ్రి నాక యింప వలయు నని చెప్వుచున్నా (డు: 

నో ప్రత్యక్పరోడై కస్య సద్వితీయ కషవూర్ల తా, 

వికుద్ధ్యే లే యతస్తసొ ల్లకుణా సంప్రవర్హతే. 78 
వ్యా. ఏవం వదార్థమభిధాయ వాశ్యార్థదోధ నాయ లక్షణావృ ల్లి లిరా శ యణీ 

మేత్యావా---వ్ర, ప క్యషరోత లేర ప ప్రశ్యక్పరోత ల్యే సద్వితీయ తేషేన స సహితా పూర్త 

తేతి మధ్యమవదలోపిసమాసః సడి తేయశ్వవూర లే చైకన్య వస్తునో యతో విరు 
దేరే ఆతో లమణావృ తి తిరాశ శ్రయణీయేత్యర్థః. 

టీ. వీకస్య = ఒక్కవస్తువునకు; ప ప్రశ్యక్పరోతుతా - ప్రత్యక్ = ప్రత్యశ్భావ 
మును (దేహే బాం, దియాదుల కన్నింటికిని లోవ వలిచె యుండి సర్వసాక్షీగా స్ఫురించు 

చుండు ననుట, పరోక్ష తా=పరో తత్వమును, సద్వితీయళ్వపూర్ల తా - సద్వితీయత్వజ 
శెండవదానితో( గూడియున్నటువంటి, ఫూర్మతా = పరిపుార్ల త , త్వంబును యతక = వీ 

హీతువువలన్క విరుద్యే లే = విరుద్ధములై యున్నవో, కస్తాత్ = ఆెహేతువువలన, 

లక్షణా ౫ లక్షణావృ శ్తి ల్సి సం ప్రవ_ర్డ గతే = ప్రవ రించుచున్నది. 

తా ఒక్క బ్రహవ స్తున్ర 'దేహేం ద్రియాదుల కన్నింటికి సర్వాం 

తరముగా నుండి స్వసాతీ గాం బ్రశసేంచు నున్నది. ఆబ్రహామే 

ఆకాశము మొదలగు సకలభూకభాత కాత్త క మగు జగత్తునకు ఆధా 

రముగా నుండియు ప వృత్యగాత్మ వలె స్ఫు80 ంపక కరోత్షము” గా నున్నది, 

వుజీియు దేహా ౦ద్రియాది దై దైగతముతో ( సూడుకొనిన వృత్యగాత్మ 

సరిచ్చిన్ను (దై యున్నాయు. నిఖలజగదాథధార మగు పరేమాత్త సరి 

వూర్దుండై యున్నాడు. వ్రత్య_క్వ్వమును పరోశ్సత్వమును, 'తక్నితీ 
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యతష్షమును సద్విలియత్వమును పరిచ్చిన్నత్వమును బరిపూర్మత్వమును 

ననునవి యొక దాని కొకటి విరోధిం నుటనుబట్టి వీని ౩ శై కర్ణము పాసలో 

నందున లత ణావృత్తి నాశ్ర్రయిం చుట. యవసర మగును, 

ఆవ, లతణావృ త్తిస్వరూప మెట్టి దనం జెప్పు చున్నాడు 

న్లో, త త్త గమస్యాది వాక్యేషు లతణా ఫఖాగలతు ణా, 

సోజయమిత ద్టదివ ంక్ష్యస్థ్రపద "మోూరివ నావరా. 74 

వ్యా. సా చ కీదృకిత్యత లేవక తృ్వమసీతి. భాగలక్షణా భాగ త్యాగలక్ను 

జేత్యర్థః, తత్ర దృష్టాంతః. సోఒయమితి. సోఒయం డేవద త్ర ఇతి వాక్య స్థయోక 

సోడ నమిలి” పదయోర్యథా జహాదజహల్ల క్ల తీగాళ్ళ త్రిర్యాశ్సితా నాపరా న జహా 

బ్ద్లతణా. నాష్యజహల్ల శణా. కద్వ్దడ త్రాపీః శ్యర్థః 

టీ. సోఒయంజఅతండే యివండు, ఇత్యాదివా క్యస్థవ వదయోరివ = ఈమొదలగు 

వాక్యములందలి వదముల శెంటియందువలె, తత్త గమస్యాదీవాశ్యేషు = ఆవర బి వము 

సీవై తివి అను మహావాక్యములయందు భాగలతీణా = భాగ త్యాగ మనెడు పేరుగల 

(జవాదజవాల్ల క్షణ యనుట. లతణాజలతణ (అగుచున్నది. అపరా = ఇళరలవ ౯, 

శీవల జహాల్ల క్షణగాని శేవలాజహాల్ల కణ గాని, (అంతయు విడిచినది వీమియు విడువ 

నిది అనుట, న = లేదు. 

తా. అకంజే యీబేవదత్తుడు అని వ ప్ర యోగించినపుకు 6 ఆ 

వదేశమును ఆకాలమును ఈప్ర, ప దేశమును ఈోకాలమును విడిచివె 

చేవదత్తులకు మాత శ్ మును ఐక్యము స్వెకరం? చునట్లు నీవు బ్ర హమవై క్. 

అను వాక మున దును నళ్టే కొంక యంశమును తత్వవమునందును 

కొంత యంశమును త్వంపదమందును వదలి పెట్టుచున్నాము. కనుక దీనిని 

(ఈలతుణను) భాగ క్యాగలతుణ యని శాస్త్రజ్ఞులు చుష్పుదుకు. మహో 

వాకన్టములయందు నీ లతుణమే స్వకరింప వనగును. శేవలజహల్లతుణను 

(అంతయు విడిచిన డానిన్సి _శేవరాజహాల్ల తుణను (వమాత్ర మును 

విడువనిదిి స్వకరింపరా నని భావము, 

వి. లక్షణావృ త్తి త్రి విధము. 1. జహల క్షణ, 2. అజవాల్డ కణ, లీ. జవాడ 

జహల్హతణ యని. 

1. జవాల్హ్లతణ (విడి చినద్రి.- గంగాయాం ఘాేేషక” (గంగయందు గొల్ల 

వళ్లై యను చోట గంగలో గొల్ల వల్లె యుండదు గనుక గంగను విడచి గంగ యొడ్డున 

గొల్లపల్లె యున్న దని గృహి హించుట. 
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2. ఆజవాల్లతుణ _(విడువనిది.-* మంఛాః కోశంతి” (మంచములు 

ఆఅఆజచుచున్నవి యను నపుడు మంచములు ళూయవు గనుక మం చములమోదనున్న పురువు 

లజచుచున్నా రని మంచములు సయితముగ పురుషుల ఆ కో శమును ల్ ఫీంచుట,. 

8. జహదజవాల్ల క్షణ (విడిచి విడువనిని “సోయం చేవెడ శ్ర త్రి? (ఆజేవ 

దత్తు: డే యితండు) అనునపుడు ఏరుద్ధధర ములు గల ఆకాలము యీకాలము, ఆచేశము; 

యీదేశను, అఆవయనస్సు యి 'వయన్సు మొదలగు విరుద్ధాంశములను విడిచి' కేవల 

లత్యార్థభూతుం డగు 'చేవదత్తునే వాక్యార్థముగ గ్ర, గ హొంచుటు. ' 

ఇటులనే క త్ర శ్రషమసీ” త్యాది నుహావాకళ్ళిములయొక్క- లక్యూర్థమును లశ కా 

వృ త్తిచే గ, గ హించవలె నని యభిప్రాయము. 

అమ గోవును తీసికొని రము అనెడి వాక్యము మొదలగు వాక్యములయందు. 

లతణావృ త్తి లేకయే వాక్యార్థటోధ గలిగినట్లు లిక్కడ మాత్మ మేల గలుగ దని 

శంకించి సమాధానము ఇెప్వుచున్నాండు:--- 

న్, సంసర్లో వా విశిష్టో వా వాశ్యార్థ్ నాత మృత 
ల 

అఖండె డై కరసక్వేన వాక్యార్థా వినుపాంహ 

స 

మసక 7 

వ్యా. నను గామానయేత్యాదివాశ్కేషం లక్ష ణావృత్తా వినాపీ వాక్యార్థ 

బోధో దృశ్య తే. తద్వదత్రాపి కిం న స్యాదిత్భాశంక్యాహం---సంసర్హ ఇతి. యథా 

లోశే గామానయేత్యాదౌ పటై స్సాగితానాం ఆకాంకాదిమతాౌం గ వాదిపదార్థానా 

మన్వయో వాక్యార్థ ల్వేనాంగీకృతః. యథా నీలం మవాత్సుగంధ్యు త్పల మిత్యాదొ 

సీలతాష్టది విశివ్రసోక్చలన్య వా క్యార్థత్వం స్వీకృతం, చై ఇవ మత్రమహావాశ్యేషు 

సంసర్హ విశిషయోరన్యశరస్య నాశ్యార్గక్వమభ్యుపోమ్య తే. కిం కషఖండై కరస ల్వేన 

న్వగ కాది భేదళూన్యవస్తుమా క్రరూపేణ “వాశ్యాక్ణో విద్వద్భిరభ్యు సకం. అతో లత 

ణా౭ కృయణీయేక్యర్థః ఖ్ 

ర్త అత్ర = కయహావాక్యములయందు, సంసర్జో నా = సంసర్షరూవము గాని, 

' విళిప్రోో వా = సేకిష్తదూనవై నమెనంగాని, వాక్యా రి = వాశ్యాన్వయము న సమత = 

ఇస్తము కాదు. విదుషహిం = విద్వాంసులకు, అభీండై కరస స్వేన = అఖండ డె కరసస్వరూ 

ముగా వాక్యార్థక = వాక్యసమన్వయము; సమత? = అంగీకృత మగుచున్నది. 

తా, గోన్రును తీసిక్రొనిరమ్లు అనెడి వాక్ళమునందు ఆకాంతో 

దులు గలిగిన గోవు మొద ఇనప పదార్థములకు. అన్వయము , వా క్యార్థ 

మని యంగీకరింపయిడినది. దయ సంసృృష్ట్ర వా క్యార్గమునకు చృష్టాంగీ 

మగును, నీలం మహత్సుగంధ్యుత్పలం = నల్లని నొవ వా వాసన గల కలువ 
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అన్నచోట నీల త్వాదిధర్య ములతోం గూడిన కలువకు వాక్యార్థము 
 స్త్వీకరింపంబడినది, జ్రది విశిష్ట వాక్యార్థమునకు దృష్టాంత మగును, ఇట్లు 

సంసర్లరూప ముగు వా క్యార్థము గాన్ విశిష్టరూవ ముగు వాక్యార్థనము 

గాని మహావాక్యనులయం దంగీకరింపుబడదో. మణటీయేమి య్య్గిక 

రింవంబటడు ననంగా అఖండై కరసరూపమైన సజాతయవిజాత్రీయస్వగత 

భేదములు లేని వస్తునూ త్ర రూపముగా వాక్యార్థను (సమన్వయము) 
పండితు లంగీకరించుచున్నారు. కావున నానశో కముగ లతణాన్స త్తి తిని 
స(కరింపనల=యును, 

అవ. అఖండైకరసరూవ మగు వా క్యార్గమును చెల్పుచున్నా (డు? 

నొ, వ్రృత్యగ్భొాథో య ఆభాతి సోఒద్యయానందలమణ, 

అద్వయానందరూపళశ్చ ప వ్రత్యగ్నోధెకలవణా. 76 
బ్యా. అభఖండై కరసం వాక్యార్థం దర్శయతి.. ప్రృశ్యన్నోధ ఇతి. యః ప్రత్య 

గ్బోధస్సర్వాంతరళ్చిదాత్తా ఆభాతి 'బుద్ధ్యాదిసాకి క్వేన స్ఫురతి సోజఒద్వయానంద 
లత్సణః అద్వెలీయానందరూపః 'పరమాతే త త్యర్థః. ఆద్వ్వ్యయానందరూపశ్చ తథావిధ$ 

వరమాత్తా కు ద్రక్యగా త్తవేత్యర్థః. 

తి ప్రశత్యగ్నోధః = సర్వ్యాంతరు. డయిన, ( దేహేం ద్రియాదుల కన్నింటికిని 

లోవలివాం డైన్సు యః = విప్రళ్యగాత్య, అభాతి = అన్నింటిని జలిసిషొెడి 

వాడుగా న్నురించుచుండెనో, నః = అఆ,పతంగాత , అదగయానందలక్ష ణక = అదిష్ట ఫె (అలీ ఆజ ఏ 
తీయమైన యానందస్వరూవ మగు వరమాత్మ  యగుచున్నాండు. అద్వయానంద 
రూపశ్చ = ఆదిషతీయమైన యానందస్వరూవముగల సరమాత్తయు, ప్రశ్యగ్ఫోథెక 
లతణక=దేయో హూం ద్రియాదుల కాంతరుండగు ,వ పృత్యగాత స్వయావము గలవాండు. 

తా, ఇక్కడ "దేశీ భాంది, యాదుల కన్నింటకిని లః కలివాండై 

చిడ్రూపులై న ప్రత్యగాత్మ తద్వితీయ "మె (తనక శు Zచేలున స్తువు 
ఏ... 

లెనిడ్రై)  ఆనందస్వరూప మైన పరమాత్ర యే యగును. అటులనే 
అద్వితియానందస రావు డెను సరమాత్త, యు వ్రత్వగాత్న స్వరూపుం 

డగును, 

అవ, ఇట్టి యఖం డార్థబో ధవలన లాభ మేమి యనిన జెన్వు చున్నా (ఢం; 

న్లో. ఇక్టమన్ఫ్యోన్య ఆాదాత్త క్షిపృతిప త్తి త్రి రష్టదా ఛనేన్ , 

అబ్రహాత్వం త్వమర్థస్య వాస్టవ_స్ట్యుత తజైన హి, // 

పేచాంత-- రితి 
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వ్యా, వవమఖం డార్థబో భేన కిం స్యాదిత్యత ఆవా_ఇక్లమిలి. 

టీ. ఇత్థం = ఈలాగున, అన్యోన్య తాదాత్య్యవ్రతివ త్తిః - అన్యోన్య = ప్రత్య 

గాత వరమాత్మ ల యొండొ్రరులయొక్క, తాదాత్మ బ్ర=స్వరూ పెక్ళముయొక్క, (ప్రతి 

నము, యదా=ఎప్వడు, భవేత్ = కలుగునో, తడె వ=అప్పుడే, శ్వమర్గస్థ= 

త్వంవదమున కర్ణ మగు ప వ్రశ్యగాత్మ కు ఆబవ్హాక్వం = జ భా) తిసిద్ధ సిద మగు దీపభోవమం 

వ్యావ రక! హి = నివ ర్హించును గదా, 

* ఇట్లు వ్రృతృగాత్మ సరమాత్త లౌక్క_టియే యని మైక్యజ్ఞాన 

మెప్పుకు నలుని యప్పుడే శ్వంపదార్థ మగు ప్రత్య గాత కు నజ్ఞానము 
వలనం గలిగిన జీవభావము నివర్తిం? చును 

అవ. మణీయు తత్సదార్థముయొక్క పరోతజ్ఞానంబు నటే నివర్డించు ననియు 
'దానివలని లాభమునుం చెప్పుచున్నాడు 

న తదర్ధస్య చ పారోత. గి యట్యేనం కిం తతన క్ష ణు, 

కు ట్ 
అవ 

పూర్తానందై కరూవేణ వ ప్రద్యగప్పీధోఒవతిస్ణ తే. 78 
వ్యా. కదర్ధ స్యేతి. కనక | పృత్యగాక నోఒట్రవాత్వం భ్రాంతిని సిద్దా బవ 

రూవతా. తదర్గన్య బృహణశ్చ వారోత్యం ప పరోతజ్ఞానైకవిషయతశ్వం చ నివ ర్గతే 
శతో౭పీ కమితి “షృచ్యతయచ్యేవమితి. జ్ శ్షరమాహ_శృణ్వితి, 

టీ. త్ర సస్య = తక్సదార్థ మగు బృవ్గాముయొక్క_ సౌరోత్యుం చ = వరోత్ల 

త్వంబును, (నివ శ్తేత = నివర్థించున్సు, అని వెనుకటి న్లో కమందలి శ్రీయావదముతో 

నన్వయింపవ లెను. వీవం యది = ప్రత్య గాత కు జీవభావంబును, పరబ్రహకు వరోశ్ష 

జ్ఞానవిషయత్వంబును నివర్థించె "నేను తతః = దానివలన, కిం = ప్రయోజన మేమంటి 
వేని, శృణంజబెప్పెద వినుము. ప్రత్యక్ = చేహేంద్రియాదులకన్నింటికిని సాంతరుం 
డగు, బోధః = ప్రత్యగాత్మ: ఫూర్తానం దైకరూపేణ = పరిఫూర్ల మైన యానంద 

స్యరూపముతో, అవతిన్థ లే = = పృతిష్షితుం డగుచున్నా డు, 

తా తత్చదార్థ మగు పర (్రహమునకు వదోక్షనానమును వెను 
కి శ్లోకమునందలిరీలీ గా వ్రత్యగాత్మకు జీవభానంబును నివ_ర్థించును, 
టు న ణే ర ళా? (౫ ఇట్ట నివ _ర్రించిన సెమి వృ యోజన ముందువ వత్యగాత్మ యఖండా 

నందస స్వరూపుడై. యుండుశు నరమలాభము, 

అవ, చస్తానా ల్యర్థననారమ పరో కుజ్ఞానసాభన మని చేదలతణము గనువడు 
చుండంగా నవ స్టైానము గలిగించు నని యట్లు చెప్ప నగును అని యాశంకించి 

చాదిని ఎగతాణి చేయుచున్నాడు. wan 



కృ_క్తివీవ ప్రకరణము. నర్ 

న్ వీవం సతి మహావాక్యాత్సరో కుజ్జాన విరార్య కే, 

మై స్తేషాం శా స్త సిద్ధాంతవిజ్ఞానం శోధ తరామ్, 79 
మ 

వ్యా. నను సమయెబ లేన సమ్యక్పరిో కూనుభవసాధనమాగమ ఇత్యాగమలక్షణం. 

అతో వాక్యస్యాపరోతజ్ఞానకక్య్వం కథ ముచ్యత ఇత్యాశంక్య సీద్ధాంతేపరిజ్ఞాన 

శరాన్యోఒయమితి మనసి “నిధాయోపహసతి.వీవం సతీతి. ఏవం వదంతః సిద్ధాంత 

రవాస్యం నె షై వ జానం తీత్యర్థః. 

టీ. వీవంసతి = ఈవిధముగా నఖండె డైక్యజ్ఞానము గలుగు చుండగా, యెక8=ఎవరి 

చేత, మవావాక్యాల్ = మసివా* శ్యార్ధమువలనం వరోత్న జ్ఞానం = సరమాక్శ ముక్కు 

డనో యున్నా. డనుద్ధానము; ఈర్యలే = వెన్పంబడునో , “తేషాం = అట్టివారియొక్క; 

శానసీ స్త్రసిద్ధాంతవిజ్ఞానం శా శాస్త్ర = వేదాంకశా స్త్రముయొక్క, సిద్ధాంత = నిర్ణయము 

యొక్క విజ్ఞానం = నిశ్చయజ్ఞానము, శోభతే తరాం = అత్యధికముగా వెలుంగును 

(అట్టివారికి శా త్రసిద్ధాంకజ్ఞాననా "లేచే లే దనుట) 

తావ ప్రత్య గాత్ర పరమాత్మ లకు అఖండె చై క్య్యజ్హ్ఞానము గలుగుచుం 

డంగా నుజో హవా కార్ధర్జేవిచారమువలన వరి రోక్షజ్ఞూనము గలుగు నని 

యెవరిచే వాదింపంబకునో యట్టి వారిజ్ఞానను మిక్కిలి వెలుంగు చున్నది. 

అనం” న్యర్థి పారు చేదాంకసీనాంకము నెంకమ్మాత్ర త మెటుంగ రని పరి 

రసము చేయుచున్నా రని శవము. 

ఆవ. సిద్ధాంత ముండిన నుండం6గాక, చాక్యమునకు పరో క్ష జ్ఞానమును గలిగించుట 

యం క్తికిని సరిపోవచున్న చే అని శంకింవంగా నీహీతువాదము బాస్గా లేదని ఖండించు 

చున్నాడు: 

నో ఆసాం ఛ్రా స్త స్తన సిద్ధాంత యున్త్యా వాక్యాత్సరోతుథి,, 

స్వశ్హాదిచాక్యవనై ఎవం వశమే నర్ధభిచారితః, 80 

వ్యా. నను సిద్ధాంతస్తావ శ్రివ్హతు. నాక్యస్య సరో కజ్ఞానజనక త్వం త్వనుమానసిద్ధ 

మితి శంక లే---ఆస్తామితి. విమకం వాక్యం పరో శ్షజ్ఞానజనకం భవితుముర్హ త
ి, వాక్య్టత్వా 

త్స రన్లాదిప్ర, తి పాదకవాక్యపదిత్యకుమూనేన పరో క్షుల్ధానజనకళ్యం సీద్దమిక్యర్థః. అనై 

కాంతికోఒయం హేకురితి వరివారతి. నె వమతి. దశమ స్త స్త పమసీ సతి వాశ్యే వాక్య'తే § 

సక్యవరో త్జనజనకశ్వసాగోవలం భాదితి భావ 

టీ. శాస్త్ర స్య జః వేదాంకశా స్త్రముయొక్క సిహ్హాంత? = నిర్ణయము, ఆస్తాం= 

అటుండనిమ్లు. యుక్యా = అనుమాన ప్రమాణము చేశ, “వాక్యాల్ = సొక్ళమువలన, 

స్వర్దాది పిచాక్యవల్ - స్వర్గాది = న్వర్ణలోకము మొదలగు వానిని ప్రతిపాదించెడి, వాక్య 
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వత్ = వాక్యమువలెనే, పరోతధీః = వరోత జ్ఞానము గలుగును. (ఇతి 'చేల్ఇఇట్టంటి 
చేసి, దశ మే=పదియవచానియందు, వ్యఫిచారకకః = నిలువకపోవుటవలన, వీవం= =ఇట్లు 

పరో త్షజ్ఞానము గలుగు నని చెప్పుట, న=బాగుండ లేదు. 

ఇ మాశో, స్ప సీదాంతముతో మాకు బని'లేదు. మాయు కిని 

బటి ట్ర స్వరాదలును ప్రై వ్ పొతిపోదించెను వే వెదవాకకమువలన పరోతుజ్ఞాన ముద 

యించీనట్లు మహో ఆవొక్యవిచారణవలనను పరోక్షుజ్ఞానమే కల్లు నని 

మే మేల యనరా దనెదవేమో ? “నీవ వదియవ వాడవు" అనెడు 
వాకర్ణిమునం ద దపరోతుజ్ఞానము గలుగుటవేత వాకర్షినమువలన వదోత్సు 

జ్ఞాన మను సీయు క్రి సరిపోలేదు గనుక ని ట్రనంహాడదు, 

అవ. మలియు త్వంవదమున కర్ణ మైన జీవునకు బరోతత్వము చెప్పుట భాగు 
"లేదు గనుకను మవివాక్య విచారము బరోక్షజ్ఞానము ? గలిగించు నని ఇెవ్వుట యంగీక 
రింపంబడ దని చవప్వుచున్నాండు:ా 

న్లో స్వతో ఒపరోతజీవస్య బ్రహత్వమవి వాంఛత,, 

నశే శ్వా త్సిద్ధాసరోక్షత్వ ప మితి యు క్రి రహ హత్యహోే, 81 

వ్యా. కించ క్వంవదార్గస్య జీవస్వ ఇ పరోక్ష త్వాథావప్ర, పృసంగాదవి న మహావాక్యం 
వరో క్షజ్ఞానజనక మిళ్యంగీకార్యమి త్యాహస్వత ఇతి. 

స స్వతః=స్వాభావికముగు అవరోత్ష జీవస్య=అపరో త్షస్వరూపుండై న జీవుండం, 
బ్రవ్షాత క్త త్త మపీకా బహభావమును సయిళము, వాంఛతస్సతకః = అభిలషీించుచుండంగా, 

సిద్ధాప వరో తత్వం=నర్టపన్పిద్ద మగు నవరోక్షళ్వము, న శ్వేల్ =పోవును, ఇతి యు_క్టిః ౫ 

ఇ ట్లనెడి యు క్టి అవో = ఆహా! మహత్ =ఎంత గొప్పది ! (అవో యనునది సరి 
వోసమును బోధించును) 

తా, జీవుడు తనకు తాను సహజముగా నపరోత్షస్వరూవుం జై 
బ్రహఫావమును గోరుచుండ నిదివజకు తన కున్న యపరోతు,త్వము 
మహోచా క్యార్థవిచారమువలనం బోవు నని యు_క్షిచేశ నూపాంచుట 

ఆహా ! యెంకే గొప్ప సంగతిగా నున్నది, అని దీనిని నిన్న వారు పరి 
హానీంతు రనుట. 

అవ, ఎవ శే మనిన నేమి! మా కిదియే సమృతమగుకు అందువేని, ఒక్క_మూటు 
వెప్పెద విను మని చెపవ్వుచున్నా (డు! 

న్. వృద్ధి మిస్థవతో మూలమపి నష్ట మితీదృశమ్, 

లౌకీకం వచనం సార్ధం సంపన్నం తత్స )సాదతః, 32 

వ్యా. ఇష్టైవ ప ్రళ్యాళంశ్యావా- _వృద్దమిలి. ' ॥ 

మల 
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టీ. వృద్ధింజవడ్డిని ఇష్టవతః=కోరచుండెడువానియొక్క_; మూల మపి = అసలు 
సొముకూడ, నష్టం = పోయినది, ఇతి = అనెడి, ఈదృ్భశం = ఇటువంటి, లౌకికం = 

లోకసంబంధ మెన, (లోకమున వాడునట్టి; వచనం = సామెత, సార్థం=సార్థక మైనది 

(అర్థముతో గూడినది) త్వత్స)సాదతః = సీదయవలన, సంపన్నం=అయినది. (సార్థక 
"మైన దనుట) 

తొ, 'వడ్డియాశ మొదలు చెటీచి నను సామెత నీనయవలన 

యశార్థమసచన్నది అనంగా నపరోత్షత్వము స్పోతన్పీద్ధ మగుచు, 

బ్రవ్మాభౌొవమును గోరెశు జీవుని యపరోతుత్వము పోవు “ననుట వడ్డి 

యా మొదలు చెటీచె నన్న ట్లున్న దని తెలియవలెను, 

అవ. జీవుం డంత8కరణ ముపాథిగాం గలవాండు (సోపాధికుండు గనుక నద 

రోత్షతము తగియుండంుకు. నిరుపాథికమెన బ్రవ్యావస్తువున కట్టియపరోతశ్వము చెప్పం 
దగ దని ఫూర్వవమీ, యా మేపించుచున్నాండు:- 

న్లో . అంతఃకరణ సంభిన్నబోథో జీవోఒ౬వరోత తామ్, 

అర్హ త్యుపాధిసద్భ్సావా న్ను బ్రహానుపాధితు, రికి 

వ్యా. నను సో పాధిక త్వా బ్లీవస్యావరో తత్వం యు క్రం. 

కస్య కన్న యుజ్యత ఇతి శంక లే... అంక8కరనేతి, 

టీ. ఊపాధిసద్భావాల్ = ఉపాధి (శరీరము గలవాం డగుటవలన, . అంతః 

కరణ సంఖిన్న బోధ! - అంతఃకరణ = అంతరింద్రియముతోడ, సంభిన్న = కూడుకొనిను 

బోధ!=వై తన్యస్వరూపుండై న (చిదాభానుం దపట. బీవంజజీవుండు;, అపరోకతొం= 

అపరోక్షత్వముశుసార్చి, అర్హతి = తగుచున్నా(డు, అనుపాధితః=ఊపాధిలేని దనుట 
టనే వలన, బ్రహ్మ తు = బృవ్మమన్ననో, న = అపరో మీళ్వమునకుం దగదు. 

తా, జీవుండు సోపాధికుం డగ.టచేత నకని కపరోతుత్వ ముందు. 

గాక, నిరుపాధికుం డైన వరమాత్మ కట్టి యపరోక్షత్యము వెన్పంూడ 

దని వాది యాతే. పించను. 

అవ. బ్రవ్యామునకు నిరు పాధికళ్వము సీద్ధించ దని సిద్ధాంతి వెవుచున్నాండు:ాలా 

నో, నె నైవం బ బ్రవాత్వబోధస స్వ సోపాధిరషయత్య నః, 

యావద్షజేహవై వల్య ముపాభే రనివారణాత్ . ౨. 

వ్యా. బ్రవాణొ థీ నిరు పాధికళ్వమసిద్ధమితి వరిపహూరతి...-.నెవం బ్ర్మాతి, జీవస్య 

బ్రవ్మకాపకాజ్ఞునం యదస్తి తస్య సో పొధిక్షజ్ఞానవిషయ త్యా త్రద్విషయస్య ఖు బ్రా , 

బ్రవాణన్తు నిరుపాధి 
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ఇో౭.పీ సోపాధికత్టం జ్ఞానస్య సోపాధికవిమయత్వం చ శ్రేయస్య సో పాధికతష్ణమంళ 

శేణ న ఘటత ఇతి భావః, కదేవ కుత ఇక్యక అఆవా---యావదితి. 

టీ బ ద్రివాశ్వబోధస్య = బ్రహ్యమమైతి ననెడి జ్ఞానము, సోపాధివిషయత్వత?- 

సో షాధి= _ఉపాదితోసాడిన, విషయక్వేతశి = = విషయము గల దగుటవలన, ఏవం = ఈ 

“పెవిధముగా నీ వనుట్క న=బాగులేదు. (బ్రవ్యాము నిరుపాధిక మని యనంగూడ దనుట, 

యావద్వి దేహశై వల్యం = విచేహముక్షివర్యంఠము; ఉపాభేః = ఊపాధియొక్క, అని 

వారణాత్ =జీవ్రునకు నివ ర్తింవక పోవుటవలన (జ్ఞానస్య సోపాథికవిషయత్వం .= జో 

మునకు సోపాధికవిషయతర్పము గలిగియున్న ది.) 

తా, విదేహాము_క్టిసర్భంతేము జీవున కుపాధి (శరీరము) నివ రిం 

వదు గనుక జీవునిచేం చెలియయడెడి బ్రహము సోపాధికుంయ గానిచో 

ని హాజ్ఞానమునకు సోపాధికవిషయత్వము ఘటింవ దని భొవము, 

అవ. జీవబ్ర వాములయొక్క.. యుపాధులకుం గల తొరశమ్యముం చెలుపు మని 

యాశంకించి యు త్తరముం జేవ్వుచున్నాండు:-- 

న్లో ॥ అంతః రణసాహీత్య'రాహి క్యా భ్యాం నిశిస్య'కే, 

- ' ఉపాధి ర్హైవభావస్య బ్రహ తాయాశ్చ నాన్యథా, రస్ 

వ్యా. నను శర్తి జీవ బ్ర హణోః విలతణముపాధిద్వయం వక్తవ్యమిళత్యా 

శంక్యాహ---అంశ!కరణేతి, జీవభావ బ,హూభావయోరంఠఃకరణసాహిత్యరాహి ల్యే 

వవోపాథీ ఇత్యర్థః, 

టీ. జీనభావస్య = జీవత్వముయొక్కయు, (బృ వాకాయాళ్చ = బ్రవ్యాక్యము' 
యొక్కయు, ఊపాధిః=టపాధిత్వము) అంతఃకరణసాహిత్య రాహిత్యాభ్యాం - = అంత; 

కరణ = అంశఃకరణముతో, సాహిత్య = కూడుటవేతను రాహిత్యాభ్యాం = కూడక 

“పోవుటబేతను, విశిష్యలే = ఛేడించుచున్నది. అన్యథా = మటీయొకవిధముగ్కా న = 

. భేనము లేదు. 
తా, అంక క్కకరణసంబంధము జివ కుపాధి యగును, అట్ట యంతః 

కరణసంబంభము లేకుండుట ట్ర హ్లమున కుపాధి యగును, ' ఇంతకన్న 

-వతొకవిధంబుగా జీవబ, హల కుపాది లేదు. . 

అవ, అంశకకరణసంచ భయే ఛావరూవ మగును గనుక నది' "జీవన ' కు'పాథి 

కావచ్చును. అభావరూష మగు నంతికరణసంబంధము లేకపోవుట య్లుపోధై యనం. 

కెల్ల ధని యాశంకించి సఘాభానము చెప్పు చున్నా (డుః== 
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వో, యథా విధి రుహాధి స్స్యా త్ప్రతిమెధ సథాన కిమ్స్, 

సువర్త ర్ల లోహా దన న ్రంఖలాత్వం న ఫిద్భ తే, 86 

వ్యా  నన్యంతశకరణసంబంధన స్య భావరూపళ్వాదు పాధిత్వమస్తు; నాభావరూవస్య 

తద్రాహిత్యస్య తదు చిళఠమి త్యాశంక్య యావ త్కార్యమవస్థాయి ఛేదహేతోరు పాధి 

శేష్యకపాధిలతణన్య సాహిత్య రాహిత్యయోరు భయోరవి “సత్త్వాదుచిళమేవోపాధిత్వ 

మిక్యభిప్రాయేణ బరిహారతి..యథావిధికితి, విధిర్భావ వరూపో౭ంతకికరణసంబంధో 

యథాజాపాధిస్స్యా క్రథా ప్రతి షేనోషఒఫావరూపోడ౬ంతఃకరణవియోనో న కిం? ఉపాధి 

ర్న స్యాత్కిం! స్యాబే చక్యర్థః. తథాపి భావాభావరూవత్వలకణమవాంతరవై లతణ్యం 

దృశ్యుత ఏ వేత్యాశంక్య; తస్యాకించిక్క-ర ల్వేనానాదరణీయత్వ మిత్యభిప్రేత్య 

దృషాంతమాహ-..-సువరేతి. పురుష ప్రచారనిరొ ధక త్వాం శే౭.నుపయు క్షం సువర్హత్వ 

లోవాత్యాది వైలతణ్యం యిదర్చద నాదరణీయం తద్వదిత్య ర్థః. 

టీ. విధిః=భవరూవం బగు నంళీకికరణసంబం ధను, ఉపాధీ కడ హాధి, యథాజు 

వీప్రకారముగా, స్యాత్ =ఆగునో, తథా=ఆ ప్ర, కారము; ప్రతి చేధ$=అంతకకరణసంబ్రం 

ధము లేకపోవుట్స్క న కిం+ఊహాధి గాకపోవునా! (ఊహాధి యను ననుటు. సువర్ణ లోవా 

'భేచేన - నువర్హ=బంగార మనియు, లోవాజఇను మనియు, ఛే చేన= భేదము చే, "శృం 

లాక్వం = సంకి శ్లగుట్క న భిద్య కే = వేబుకాదు. 

. తా, భావరూప మగు నంతకఃకరణసంబంధథ మె ట్లుపాధి యగునో 

యభావరూవ మగు నంతఃకరణవి యోగంబును న ప్లై యుపాధి యగును, 

భొవాభావరూప నుగు నవాంతరభేనము నంతగాం బాటింన నవసరము 

లేదు, సంకిళ్లు బంగాచువి యైనను నినువవి మైనను రెండంటియందాను 

బంథకతషము కలదు, బంగారుస ంకిళ్లు, వను నుపసంకిళ్లు అనెడి భేదము నెట్లు 

పాటింపరో యొక్లే భావాభావరూప మగు భీదముతోం బని లే దని 

యెజుంగవలయును. 

అవ. విధినిషేధంబులు శండును వరబ్ర, హృమును తెలిసికొనుటకు సాధనమే లగు . 

లని యాచార్యులవారు వక్కాణించిరి అని “పేచ్వచున్నాండు:-- 

న్లో, అతడ్య్య్యావృ త్తీరూ పేణ సాతాద్విధిముఖేన చ mr 

వేచారతానాం - ప పృవృ _త్తీన్స్యా ది పటే చ్యా చార్య భాప్నిన మ్, g7 

వ్యా .' వీశ్రేరివ ని” షేధస్యాపీ బ్రక్తాలోపో హాయి రేక బి బ్రృవోపాధిళ్వం దృఢ 

యికుం పం షేధయోరుభయోరపి ,బ బ్రహ్ హూబోనో పాయిత్వ ' పదాల లే సర్నిరూపి పిళమతి 

దర్శయతి...అతదితి. తచ్చబేన బ్రవ్వాఖిథీయ తే, అశచ్చబ్దేన తబత్రి _క్షమజ్ఞానాది. నేతి 



త్ర20 శ్రీ "వేదాంతవంచదళి స స్పష్తమవ, కరణము 

చేతీ త్యాదివ్యావృ త్తి ర్నిరసనం. న తత్ అశళత్.. తస్య ప్రవంచస్య వ్యావృ త్తిర్నిర 

సనం. తచేవరూపం ఉఊపాయ సేన సామాద్విధిము'ఖేన విధిర్విధానం సామె ద్వాచకళబ్ద 

పృయోగః సత్యం జ్ఞాగచునంకమి త్యేవమాదిరూప స్తేన చ విధిముఖేన తద్ద్వా రేణాపీక్య 
ర్చ 
రః శదాంతానావైప వనిషదాం ప్రవృత్తి తి; ప్రవ ర్తనం ప్రతిపాదితం బ్రవాణీతి జ్జ 
ఢి 

టీ, అతద్వా వృ త్తిరూపేణ - అతత = బ్ర స్తోతరమగు నజ్జానాదికను 

యొక్క; వ్యావృ త్తిరూపేణజనిరసన మనెడి యుపాయముచేతను, సామౌద్విథిముఖేన 

చవ ప్రశ్యతమగు శబ్ద ప్రయోగము చేతను; వేదాంతానాం = ఊపనిషత్తులయొక్కు 

కు ప్రవృత్తి da = బ్రహమందు ప్రవ్షి ర్హించుటు ద్విభేతి = శెడు విధములుగా నున్న దన్ని 

తవార్యఛాషిళర = = పెద్దల చేం జెప్ప(బడినది. 

తా, శః నేతి నేతి” = ఇది యాత్రగా దిది యాత్త గా దనీ 

aa పొంది, యౌాదిసర్వజగత్తును నిశే వధించుట అతద్వ్య్యావృ త్స యనం 

సును, శ్ “సక్యం జ్ఞ జాన మనంతంి'” స సద్రూపంబును చిద్రూవ వంబును 

అనుక నయున బ్రహ ముగు నని శబ్దప వ యోగవిథానపూర్వముగం 

'జెప్పుట వ్రృత్యవ్షవిధి యనయనును, -వేదోంకములు న బ వ పవృయోగ విథాన 

వూర్షమవగ్ “బు బృహామును బోధించును. ఆయుప నిషత్తులే కొన్ని చోట్ల 
విపి యాత్రగా" దెస యాత్మ గా దని నిపే.ధరూవ 'ముగను బ్రహమును 

బోథిం చును. విధి నికే వీధంబులు "రెండును నువనిషత్తులయందు బ్రహ 

బోధ కుపాయంబులు గా గ్ర హాంకంబడన వని యాచార్యులు వలికిరో 

అవ. వేదొాంఠములు అక్ యిది గా దిది గా దని జేహేంది ద్రియాదిసర్వప్రపషం 

వము బ్రవాము గా దని నిచే ద ధయాపమున జోధించునెడల చే నచెడిశబ్దనమున కర్ణ మగు 

కూటస్థుని సయిత మట్లు నిషేధించిన 'ట్లగును. అందువలన చేను లన్నామనై శీ నని 

జ్ఞ్రానముకలుగుట సంభవింపజే యని శంకించుచున్నాండు:. 

నో అహమర్థపరిత్యా గా దహం బ్రసే హారి ధీ కుతు, 

ని నైవమరశస్య పీ క త్యానో ఛోగలమణ యోదితః, 88 

వ్యా. నను 'వేదాం తా నామశచ్యా్యావృ తా వబ ధక తాంగ్ ఇ రేఒవాం 

శద్దార్థన్య కూటస్థస్యాపి త్యాగ ప్రసంగా దహం బ్రవ్వాస్మీ తి సామానాధికరజ్యోన. జ్ఞా 'జూనం 

నో చేశుమర్హ తీత శంక శే. ఎవామణగ్ధేతి. అవాంశఛ్చార్ధస్య సర్వస్యా త్య శతారన్మైములి 

' సరెవారరి-నై వమితి, హి 'యస్తాత్కారణాల్ భానరకణయా జవాదజ్లహల్ల షణయా 

అంశస్యాహంళద్దా క్ఞకజేకర్య జడాంశన్య త్యాగ ఈరితః, న షూటస్థసాస్టతోఒహం 

ద్రహ్మోస్మీ తి జ్ఞానముషపద్యత ఇత్యర్థః. 



తృ క్తివీప వ్ర కరణము కరి 

టీ. అవామర పరి త్యా గాల్ = అహామర = అహంశబ్లౌార్లముయొక్క (చేహేం ది 
థి థి దే థి 

యాదులయొక్క, పరిత్యాగాత్ = పరిశ్యజించుటవలన, అవాం = చేను అమ్తోర్= 

బ్రవ్మమనైతి ననెడి ధి$ = జ్ఞానము, కుతి = ఎట్టుగాం గల్పును (కలుగ దనుట అని 

యంటివాా, వీవం = ఇ ట్రనుట, న = కూడదు. భాగలక్షణయా = భాగత్యాగలతణ 

చేశ (జహదజహల్ల క్షణ చేతు, అంశస్య = = అవాంశ బ్దార్థమున౦దలి జజాంశముయొక్క్ల) 

తాగక = = వరి త్యాగము, ఉదితో హి = తెల్పంబడినదీ గదాం 

తా. అహంశభాగమెన కూటసపాత నుకూడ ఆత గా దని విడిచి 
| ద థా థె కా రౌ 

వెట్లితి మేని నేను బహమ నెతి నను సామానాధికరణ్యజ్లాన ముద 
లు తి Q__ ' అభ - 

యించుట సంభవింప దని యనెదవేమోా? భాగ త్యాగలకుణ'చేత 

నవాంశ క్లైర్ధమందుం గల జడాంనో మును మాత్ర మే విడిచి పెట్టుట గాని 

కరూటస్థాత తను విడిచిపెట్టుట "లేదు, కాంబట్టి చేస బ్రవామ నై త్రి నసెడి 

జ్ఞానము కలుగవచ్చు ను, 
ఆవ... అవామర్ధమందుం గల జజాంశమును మాత్రము పరిత్యళించి చోధింఛెడి 

విధమును జెల్పుచున్నాండు:._ 

నా, అంతఃకరణసం క్యో గా దవ శిష్ట్రే చిదాత్మ ని 

అహం బ, ప్తాతి వాక్యేన బ్రహ్మత్వం ' హేమిజీమ్యతే. 89 

వ్యా నశ శత్యా లేన బోధన ప్రకారమఖినీయ దర్శయ తి... అంతర ణేతి, 

ట్రీ. ద అంకగకరణనంత్యాగాత్ = అంత$కరణా మాత్మ గా దని నిషేధించుటవలన, 

అవళి షే=ని షేధింపంగా మిగిలినట్రియు, చిదాత్మ ని= చి ద్రూవుడు నగు, సాక్షీణిఆసాకీ 

wean కూటస్థునియందు అవాంజనేన బ్గా = బ్రా మను, ఇతి వాక్యేనజు 

' అనెడు వాక ముచేత, జ బృవ్మాశత్వంజబ, ట హూఫాపము, 7 ఈక రేం పనుభవింపంబడు చున్నది: 

తా, అహంశోబ్ఞార్థనుందు గల జడాంక మైన ఆంతేశరణమున్లు 

ఆక్మగా దని నివే వధించి చిన కరూటస్లవై స్థమై తన్యమందు నేను బహ 

నై సై నని చెప్పెడి మహావాక్యము చేత . దేసాంద్రి యావిసామీ యేగు 

చ్ పమునందో ఇ ట్రవాత్వ మనుభవింపబడు చున్ని. 
అంతా 

“ అవ. శేవల ప వ్రశ్యగాక్య స్వయం ప్ర[ాశ్లభూనుం డగుటంచేసి బుద్జెవ్య శీ 'తీకి 

కతు డగుట (గోచరించుట) భటింపదే 'భ్లున్నాట్లు శంకించి ఉనికి బదులు ను 

చున్నాఢు; 



క్రల్సెల్టీ శ్రీ వేదాంతపంచదశి, స స్పష్టమష్ర వ కరణము 

c 

AN ఆ 9 అధ సాం గజ న్లో, స్వప్రకాశ్ఒవీ సామ్యేష ఫవృత్వ్యై రు ఫ్రప్య లేఒన్యవత్ , 

ఫలవ్యాప్యత్వ మేవాస్య శాస్త ప్ర్రకృద్భి ర్ని వారితమ్, 90 

వ్యా. నను శేవలస్య ప్రత్యగాళ్య నః స్వప,కాశత్వా ద్భుద్ధివృ _త్తివిషయత్వం 

న నుఓీత ఇత్యాశంక్యావహ_స్వ ప్రకాశ ఇతి, ఆన్యవద్ధ టాదివదిత్యర్థః. స్య్యప్ర 

కాశో౭.వహమి క్యేవం బుద్ధివృ త్తిసంభవాదితి భావః. తర్హ ర్షవసిద్ధాంశా పాక ఇత్యా 

శంక్య పూర్వాచార రి వృ శ్రివ్యాష్య క్వస్యాంగీకృక శ్వా న్నా యనుబసిద్ధాంత ఇతి 

. పరివారతి = ఫలవ్యావ్యత్వమితి. ఫలం వృత్తిపృతిబి .బిశచిదాభాసన సస్తద్వా స్ట్రస్యశ్వ 
మేవాస్య ప్రళ్యగాత్య నో నిరాకృతం, స్వన్యైవ స్యారణరూవ వత్వావితి భావః, 

టీ. వష సాశీ=హన సర్వసాత్, యగు (ప్రత్యగాత్మ, స్వప్రకాళోడపి ఆ స్వయ 

ముం ద్రకాశించుచుండినను ధీవృత్త్యా = బుద్ధివృ త్తిచేతు అన్యవత్ = ఖుటాదికము 
వలె, వ్యాష్య తే=వ్యాపింపబడుచున్నా (డు, అన్య = ఈపృత్యగాళ్త క్కు ఫలవ్యావ్యత్వ ' 

మేవ - ఫలజబుద్ధివృ త్తి ర్రియందు ప్రతిఫలించిన చిధాఖభాసరూ పముయొక్క_ వ్యావ్యత్వ " 
మేవ = వ్యావింపబడుటయే, శాన స్రకృద్భి! = జ శ్రా ప్రక ర్హలచే వతు నివారిళమ్=నీ వారింవం 

బడెను, (వృ త్తివ్యావ్యత్వము నీరాక్రరింవంబడ లే దట 

తొ, సర్వసావీయైన ప్రత్యగాత్మ తాను స్వయము గాం బౌ. 

శీంచువాం డైనను బుద్ధివృ త్తి ల్రిచత ఘటాదులు వ్యాపింపబడినట్లు వృత్తి 
చేశ వ్యాపింపబడుచున్నాంయ. ఈ వ ప్రత్యగాత్మ కు శాస్త రక రలు ఫల 

వ్యాప్యత్వము (చిదాభాసరూవ ముచేత. వ్యాపం చుటు న దనిరి గాని 

వృ త్రీ వ్యాప్యత్వమును నిరాకరింవలేదు.. 

"అప అత్మ యందు ఫలవ్యా ప్రి పీ లే దని చెప్పం దలంచి అనాత్మ కు వృతి తిచేతను 
ఫలము ేతను, వ్యా క్షి ఫి గల దని చెప్పుచున్నాడు; 

వ్, బుద్ధితళ్థ స్థ్ర్పచిదాభానా జాసవపి వ్యావ్నుతో ఘటమ్మ. 

త శా్షానం ధియా: నే దాభానేన సుటః స్సు చేత్, 91 

వ్యా, ఆత్మ ని ఫలవ్యా. వ్యఖావం దర్శయితుమునాత్ర నో వృశ్వ్యా ఫలేన' చ 
వ్యావ్యత్వం దర్శయతి.....బుస్టీశదితి. ఉభయవ్యా ప్టే సుక ద్రయోజనమావా...క త్ర లె, 
తత్ర తయోర్చుద్ధి ఛిదాభాసయోర రృభ్యే ధియా బుద్ధివృత్త్యా' ప్ర ప్రమాణభూకయాః 
అభ్జనం' నశ్యతి. జ్ఞానాజ్ఞానయో వ్యేరో ధాదితి భావష. ఆభ సేన "ిదాభాశ సేన శుట 
న్ఫ్రృురేల్; జదోశ్వేన స్వతస్సురణాయోగాదితి భవః అ Nn aM టీ 



తృ_ప్తీదీవ వ్ర కళణము కీలక 

ట్, బుద్ధితక్ఞ చిదాభాసా - బుద్ధి = బుద్ధివృ త్తియు, తక్ధ్స = ఆబుద్ధివృ_ట్లేయం 

దున్న, చిదాభాసౌ = ఫల మని చెప్పబడు చిదాభాసుండును, దాష్టవపీ == రెండును 

భుటం=కుం డను, వ్యాప్పుుత!ః = = వ్యాపించు చున్న వి. త్ర శ్ = ఆఅ ౭ండింటియందు ధియా: 

పృమాణరూపమన బుద్ధివృ త్తి లిచేశ, అజ్ఞానం=అజ్ఞానమ; నశ్యేత్ = నళించును. అభా 
(WU 

సేన = చిదాభానుని చేత, ఘటః = ఘటము, స్ఫుశేత్ = స్ఫురించును. 

తా. బుద్ధివృ త్తియు నాబుద్ధివృ త్తి ప్రతిఫలితుం డగు చిదాభాసుం. 

డును బ్ర్దబును ఘుటమునందు వ్యాపించుచున్నారు. ఆ ెండింట్లో 

బుద్ధివృ _త్తీచేత సుటము నావరించియుండిన ఆజ్ఞానము నశించును, 

చిదాభానునిచేత సుటము స్ఫురించును. ఘటము జడ మగుట చేతః 

దాను స్వయముగా వుకాళించుట సంభవింవదు, 

అవ, అనాత్మ వస్తు వగు ఘటాదిక్రమందు వ్యాపించుటకం టె నాత్మ యందు 

వ్యాపించుటయందలి తారశమ్యముం డల్పుచున్నా (దుః 

నో బ్రహ అజ్ఞాన నాశాయ వృ _ర్రివ్యా ప్తి కీ రవే పేయ్య కే, 

సాయం స్ఫురణరూప త్య న్నా భాస ఉస వయుజ్య తే, 92 

వ్యా. ఇదానీమాళ్ళ ని తతో వైలశ్షణ్యం దర్శయతి-.- బవాణీతి. ప్రత్యక) 

వ్యణోశేకళ్యస్యాక్టా చేనావృత్యా శ్రస్యాజ్ఞానస్య నివృత్రయే _చాక్యజన్యయాహాం 

ద్రహాసీ, త్యా "కారకయా ధీవృళ్త్యా వ్యాపి వరః పేతు శే. స్వ నై స్థివ స్ఫురణరూపత్వా త్త 

'త్ఫ్యురణాయ చిదాభాొసో నా చీత్యుతే, అతో యుజ్యమానోజవి చిదాఫాసో నోవ 

యుజ్యత ఇత్యర్థః 

ట్రీ, బవ్మాణి=ప్రశ్యగాక్మ యందు, అజ్ఞాననాశాయ = అజ్ఞాన నాళముకొటికు, 

వృ త్త్వ్యా ప్రయబుద్ధివృ శ త్రియొక్క వ్యాపి పి అపేత్యశే = కోరంబడుచున్న ది. (అవసర 

మగు ననుట. స్వయం = ప్ర వ్రళశ్యగాత్ళ యస తాను, స్ఫురణరూప వక్యాత్ = ము ప్రకాశ 

న్యదాశ్యడ డగుటవలన, ఆభాసః = చిదాభాసుండు, నోపయుఖ్య లే=ఊపయోసింపండు. 

మ ప్రత్యగాత్మ వరమాత్తి లౌక్క_టి యగుట యజ్ఞానావర 

ఇముచే త నాహీసందటడియండుపీంబట్టి దువావా శ్యార్థవిచారణము 

వలన? కలిగిన చేను బ్రవామ నై. ల్ నన్లు బుద్ధివృ_త్తియొక్క.. వ్యాదీ 

ప్రత్యగాత్త యం దావళశ కక మగును, ఇళ ప్రక్టగాక తాను స్పురణరూపుం 
MUP) 

డ్లగుటవలన విచాభాసునివ్యా్ర (ఫలవ్యా మ్ యుప యోగింపయబడధు, 



ర్డి4 శ్రీ వేదాంతవంచదశి, స క్ వ్ర కరణము 

ఆవ. ఈవిషయమును దృష్టాంకముచేత స్పష్టీకరించుయన్నా (డు: 

న్ . చమ పానవేక్యేతే ఘటాదే రర నే యథా, 

న దీపదర్శనే కింతు చక్షు రేక మవేశ్యులే, 98 
వ్యా ఊక్షమర్థం దృహ్రైంత,ప్రదర్శశేన నిశదయతి...చకరితి. అంధకారా 

వృతఘటాదిదర్శనే చటుర్తీ పావుభావ వ్యపేక్యేలే. దీషప ప్రదర్శనే తు తథా న, కింతు 

వకం చకు రేవా చేళ్యశే యథా; తథా ,బ బివ్మాణ్య జ్ఞా జూననాకాయేతి ఫూ రేషణ సంబంధః 

టీ, భుటాచేః = నుటపటాదిజడవస్తువులయొక్క దర్శనే = కనుగొనుటకు 

చత్తుర్దీ పౌజుకన్నులును దీపమును అపేస్యేలే = కావలయును, దీవదర్శ'నే=దీపమును 

జూచుటయందు, న=చత్తుర్దీ వములు శిండునుం బనిలేదు, కింతు=మణి యేమి యనంగా, 

ఏకం చతుః = ఒక్క కన్ను మాత్రము; యథాజవవిధముగా, అపేత్యు లేజకోరంబడునో. 

తా, కుండ మొదలగు జడవ స్తువ్రలను జీళటిలోం గనుంగొన 

వలె ననిన దీపంబును కన్నులును నుండినంగాని చూచుట ఘటింపదు, 

దీపమును జొడవలె నన్ననో యది | ప్రకాళవస్తువు గనుక మజీయొక 
దీపంబును కన్నులును రెం డవసరము లేను, కన్ను లుండిన జాలును, 

అము అనాత్మ వస్తువులు చెలిసీకొనునప్పుశు చిదాభాసవ్య్యా _క్తియు బుద్ధి 

వ్న తివాష వీయు నవసర మగును గాని సహజముగ ప కాశరూభ 

డనీ ఆలనా చెలిసికొనుటకు వృ _త్తీవా్య ప్రీ వ్మూ్ర, ముాచాలు నని 

'తెలియనగును, 

అవ. చిదాభానుం డెప్పుడును బుద్ధివృత్తులతో 6 గలిపియీ యుండును గనుక 

నాబుద్ధివృ త్తి ప్రశ్యగాత్ళ యందు వ్యాపించినప్పుడు దానితోం గూడ చిదాభానుని 

వ్యా ప్రి ప్ట్రయుం నలుగు నే యను (ప్రశ్నకు నుత్తరం బిచ్చుచున్నాండు:ాా 

న్లో, స్థితోఒవ్యపౌ చిదాభాసో బ్రహ త్యకీభవే త్పరమ్, 

“నతు బ్రహాణ్యతిళయం ఫలం  కర్యాష్హ్ర టాదివత్ . 1 

వ్యా. నను బుద్ధిశద్వ్ట్భ శ్రీ తీనాం చిదాభాన'వె వై శివ స్వాభావ్యాద్ధటాదిష్వివ బ్రవ్యా 
ణప .ఫలవ్యా క్తి రృలాద్య చేది శ్యాశం క్యాహ_-సితో డపీతి. యద్యపి నుటాద్యా 

'కారత్ళృ శ్రివద్భ )వానో చరవృత్తాపి చిదాభాసోక్కి ప్పి తథాపి నాసా బవాణో భీచేన 

ఛాసతే.. నీంతు | (పృచండాతవమధ్యవ రి రి (ప్ర వీవ ్రశావాక్తేవైకీటూక ఇ ఇవ న భవతి. అత 

నృ్థరేతల క్షణారిశయణనలా న ద్రక్షజీక్యర్ణు. 



తృ ప్పి ప ప్రకరణము ద్లర్ 

టీ. అసౌ చిదాభాస = ఈ చిదాభళాసుండు, స్థితో ఒఒపి = బుద్ధివృ శ్రియందు6 

గలిసీ యుండినను, | బృవ్హాణి= ప్రత్య గాళ యందు, ఏీకీభ వేల్ =నీకమైెయుండును. .వరంజ 

ఇతరమైన, అతిశయం=అతిశయమైన, ఫలం తు=ప్రయోజనమునో, (న్ఫురణరూవమగు 

నతిశయమున్సు,; న కుర్యాత్ =వేయనేరండు. 

తా, విచారిందంగా సుటావిరూప వుగు వ 9 _త్రియందువ లె 

స హ్గమును గోచరింపంజేసెడి నృశి తియందను చిదాభాసుం డుండును 

గాని యతయ వ్ర త్య గాత్మ కన్న సె సణఅంగా స్ఫురింపండు, మ్ంచి దీ_్టి 

నిన యిండయందో. వీషమును 'బెట్టినపుడు ఆదీపకాంతియు అదన 

చేకునట్లు చిదాభాసుంయు ప్రత్యగాత్త యం _ బేశీఛభవించును. శాని 

ట్ర హమునందు స్ఫుర ణాతిశయంబును గలిగిందయజాలండు, 

అవ బృహ్మమునందు ఫలవ్యా ప్రి లేక వృత్తివ్యాపి ప్పి మాత ముండు ననుటకో 

(బ్రైమాణ మేమి యని శంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: 

క్లో అప్రమేయ మనాదిం చే త్యత్ర (శు క్యేద మారితమ్, 
మననై వేద మాష _స్పవర్ధి మితి 'ఫవ్య్యతా శ్ర గుణా, 95 

వ్యా. నను, బి బవాణి ఫ ఫలవ్యా ప్పిర్నా స్తీ సి, వృత్తివ్యా ప్తీస్తు విద్యతే ఇత్యుక్త కం. తక్క త్ర 

కిం బృమాణమిత్యాశంక్యాగనుః ప్రమాణమిత్యాన హ---అప్ర, మేయమితి. “నిక్వికల్న 

మనంతం చ హేతుదృహాంతవర్ణితం, అప్రమేయమచనాదిం చ యద్ జ్జాక్యా ముచ్యతే 

బుధ” ఇత త్రౌస్మిన్ల ంత్రే శ్ర త్యా౭మృతబిందూపనిమదా౭ ప్ర మేయశజేశేడం ఫల 

వ్యా క్రిరాహిర్యము క్ర కం. నని సై వేదమా _ప్పవ్యం నేహ నానాప్లి కించచే”తి కఠవల్ల్యాం 

ధీవ్యాష్యతా ,శ్రు, శుుతా. వృ త్తివ్యావ్యత్వం . శు త్ర త్కుశమిత్యర్థః: 

టీ. ఆ క = ఈవిషయమున, అప్ర, వరం = బ్రహ్మము అప్రమేయ మనియు, 

అనాదిం చేరినది యనియుం బ్రతిహదించునటి, శు శు తా = వేదవాక్యము వేత; 

ఇదం = ఈఫలవ్యా ప్తి పి లేసండుట, ఈరితం = ఇెప్పబటప. ఇదం = ఈ ప, ర్రకకాకు 3 

మనసైన అ మనస్సు చేత చే, ఆ ప్పవ్యం 2 (గృహింషఃద గినది, ఇతి = ఇట్టుగా, (శు 

వేత ధీవ్యావ్య తా=బుద్ధివృ శ్రియుక్క_ వ్యాషించుట, శు, లౌజు శు తియందుం "చెల్పం 

బడినది. 

తా, బ్ర హము నిర్విక ల్పంబును అనంతంబును “"హాతుదృష్టాంత 

ములు తేనిదియు, అవప్రమేయందును ననాదియు నగును. ఇట్టి (బ్రహ్యము 

పండితుం 'జెలుంగున్లో వాయు నము క్షు: డగు నని- యమృతబంమోప 



త్ర్బీ్య వీ, చేదాంతవంచదళి స ప త్ర పప్పను పృకరణము 

నిషత్తునం దీయర్థను గల శ్రుతి య ప్ర మేయశ బ్బము చెత | ఫలవ్యా క్రి 

(చిదాభాసవ్యా ప్తి) లేకుండుటను బెలివెను. మజీయు కథఠవల్లియందు 

మనస్సుచేకనే బహాము అెలియంబడు ననియు బాతరము "లే 
తి త 

దనియు జెప్పుదు బుద్దవృ త్తివ్యావ్యత్వము బెల్బంబజెను గనుక నట్టి 
థు ఆం గ లా 0 రు 

శ్రుతు వీవినమయమునం బ్రమాణము లగు నని గ్రహింపవలయును. 

ఆవ. “ఆత్రానం చేత్ ”” మొదలగు శృతి అపరో కుజ్ణానము, దుఃఖనివృ త్తియం 

నను నీయవస్థలు జీవుని నని చెప్పుచున్నట్టు ఈ ప్రకరణమునందలి నలువదియెనిమిదవ 

శ్లోకమునం 'జెప్పియుంటి8. ఆమం క్రమున చభాగమునం దవరోకుజ్ఞానము 'జెల్పంబడెనో 

యాన తీయవలయు ననినం జెప్పు చున్నాడు: 

న్లో. ఆతానం చేద్విజానీయా శయమస్తీతి వాక్యరం 
వ కా, - శ్ర 

బ్రహాతవ్య శ ముల్లిఖ్య యో బోధ స్పోఒభిధీయ . 96 

చా. ఆత్తానం వేద్విజాసీయాదితి మం ల్రేణాపరో తజ్ఞానం శోకనివృ త్యాఖ్యాం 

జీవగ తమవస్థాద్యయమభిధీయత ఇత్యు క్షం. అపరో క్ష జ్ఞానశోకనివృ త్ర్యా ఖ్యే ఉాభే 

ఇమే, అవస్థే జీవగే బూత ఆత్త్థానం 'చేదితి . శుతిరిత్య నేన శోకేన తత్ర కియతాంశేనా 
| నో 

వరోక్షజ్ఞానముచ్యత ఇత్యాకాంకూయామాహ.-అత్తానమితి. బ హత వ్య క్టిం 
ల 

సత్యాది లత్షణ ట్రవఖిన్నుం ప్రత్యగాత్మ స్వరూవముళ్లిఖ్య విషయీాకృ్ళత్య యో 

బోధో జాయతే బ్రహాహవస్తితి సో౭_ఫిధీయ లేడ. చేన వాక్యేనేత్యర్థః. 

టీ. అయం = ఈస్వప్ర కాశానందస్వరూప మగు పరమాత్మ; అస్మీతి=నే నైతి 

నని ఆ తానం=స్వస్వరూపము చే; విజాసీయాచ్చేల్ = తెలిసికొనినట్రాయెనా, చాక్యత?= 

అనెడి వాక్యమువలన, దివా = బ్ర వాస్వరూపుం డగు తనను (పళశ్యగాత్మనుః 

ఉల్లిఖ్య = నిషయముగాం చేసికొని యః బోధ! = నిజ్ఞానము గలుగునో, సంజఅభోధ, 

అభిధియ బే= ఈ వాక గ్రము వేశం చెల్పంబడుచున్న న. 

తా, సత్యజ్ఞానానంవస్వరూప మైన పర బహామునకంకు వేణు 
క ద wal 

గాని ప్రత్య గాత సయాషమును బ్రత్యతముగాం 'జేసికానెడు నపరోత్న 
ర డా భా 

జ్ఞానము ఈ (ఆతానం చే3 అను) వాకమువలనం చెలుషంబడెొ నని ప కా a 
దయమెబుంగవ లెను, 

ఆవ, “ఆవ త్తి రసకృదుపడేశాశత్ ” అను మహా వాక్యార్థవి చారణవలన న 

రోతజ్ఞానము గలిగినను జ్ఞానచదార్త ఛముకొణికు మాటిమాటికి నావృత్హి చేయవలసిన దని 
ల్ ba 



ఖో బలో Ay లా తృ_ప్టిదీప ప్రకరణము లీలై7 

యాచార్యులు నెలవిచ్చియంన్నారు. కనుక శ్ర వణాద్యావృ శ్రి ముఖ్యక _ర్రవ్య మగు నని 

చెప్పుచున్నా (గు! / 

అ అగ Na: అటక ఆధారం అ నో, అసు బోధో౭పరో శ ఒత్త మపహావ క్యా త్పృథాఒవ్యసా, 

న దృఢశ్శ్రవణాదినా నూశారై సః పునరిక్షణా.౫ , 97 

వ్యా. నను; తర్హి పూరొ గ్ర కరీ శ్యాసకృద్వాక్యవిచారాజేచావరో త జ్ఞానసిజ్జే 
రావ ర్తి రసకృదుపడే శాది త్యా దొ విహితం శ్ర వణాద్యావ_ర్హనమనను సేయం సాది 
త్యాశంక్య జ్లానదార్హ్యాయ కదావ ర్త నానుష్టైన స్యా చార రభిహీత త్వా త్తడనుష్టేయ 
మేవేత్యాహ..ఆస్తు బోధ ఇతి. అ శ్ర ద్రిహాత విషయే నుహానాశ్యాక్సకృచ్చు) తొ 
ద్విచారనహితా దవరోకబోధో=న్సు భవతు. తథావీ నాసౌ దృఢః. అతళ్ళ)వణా 
చ్యాపర్హనీయం (క్రీము చృంకరాచార్ర్య్యై పునర్వా క్యార్థజ్ఞానో తృ తృృనంతరమపి శ్రవ 
ణాద్యావ ర్తనాఖి ధా నాదిత్యర్థః. జ్ఞానదార్థ్యాయీ ల్యేతదర్థాల్లభ్య లే. లా 

టీ. అక = ఈబ్రహాత విషయమున, మహావాక్యాల్ = విచారముతోంగాడిన (WU 

గాక, తథ్రాపిజఅట్లు కలిగినను ఆవానై నీ = శీ, మచ్చంకరభగవత్చాదుల చేత, పునః = 
మరల, (మహావాశ్యార్థజ్ఞానము గలిగినపిముటంగూడ) శృవణాదీనాం = వేదాంతశాన్త్ర 
శవణంబును, అభ్యాసాదికంబును, ఈరణాల్ = చెప్పంబడుటవలన, న దృథః = అట్టి 

క్షనము దృఢముగా నిలువదు. 

త విచారసహిత నుగ్గు నుజః వాక్యార్థమువలన నవరోత్ష 

జ్ఞానము కలిగినను నవి దృఢముగా నిలువంజాలదు కనుక ' అసరోతు 
గినపివముట నే రాపనూాికి శ వణనమునన స జ్ఞానము కలిగిన వు కాం మ్ నరా.5కి లోవ మననాద్య్భ భార 

మావ ప్రకమగు నని శ్రీశంక రాచాఘ్యులహారను 'సెలవిచ్చిం, 

అవ, శ్రీశంక రులవారివాక్యముం చెల్పుచున్నా (డు: 
న శ్వ నెం కందికి = న్, అహం ద్రిబ్లాతి వ్ క్యార్గద థో యావద్దృథిభ వేత్ , 

శమాదిసహితే సావ దభ్న్షనే చృ్చ)వణాదికమ్. 93 ఎం (iy / 
వ్యా. ఆచార్యః శేన వాళ్ళ నాఖిహితమి త్యాశంక్య తద్వాక్యం వఠతి. ఆవాం 

చ గై Sas ఎ 
టీ, ఆహొంజనేళు, శ్ర హైతి=బ,హూమనై తి నని, వాశ్యార్థబోధః-వాక్యార్థ = 

మహావాక్యార్థవిచారణవలన, బోధ? = కలిగిన యపరో కజ్ఞానము, యావత్ = ఎప్ప 
టికి దృథీభవేత్ =దృఢముగా నిలు చునో, తావల్ =అప్సటిదనుక, శమాదిసహితస్సక్- 



£28 శ్రీ వేదాంతపంచదకిి స్పప్పమ ప్రకరణము 

శమాది=శమము, దమము, ఉపరతి, తిలిత్స, శ శృద్దః నమాధానము అనెడి యాణు గుణ 

ములతోం గూడుకొనినవాం డగుచు, శ్రవణా పందళ, శ వణమన నాదులను, అభ్య సేల్ జ 

అభ్య సంప పవలయును. 

తొ, మహావా క్యార్థని రిచారమువలనం గలిగిన యవరోతుజ్ఞానము 

బాగంగా దృఢ మగుపర్యంతము శమాదిగుణములు గలవాడై శ నల 

మననాదొల ననుతేణ మభ రసింపనలయు నని శీ శంక: రావాష్యలు 

వక్క్మా-ణించిరి, 

అవ. వేదాంకవాక్య ప్రనూణమువలనC గలిగినజ్ఞానము దృఢముగా నుండకుంథు 

టకుం గతం జేమి యనిన జెవుచు న్నా (డు 

శ్లో, చాఢం సంతి హ్యూదార్థ్యస్థ హాతవశ్ళ్ను)త్య నేకలా, 

అసంభావ్యత్వమర్థప్య విపరితా చ భావనా, 99 

వ్యా. నను వాక్య ప్రమాణజనికస్య జ్ఞానస్యాదార్హ్యం కుత ఇత్యాశం కక 

బాథమిలి, 1 హి యస్తాత్యారణాచ్చు త్య శేకతా ఇక్క _శు,తీనాం నానాత్వ మేకో హే భాతుకి* 

అర్థన్యాష్య ఖం డై కరస స్యాదిి తీయ, బ, ఫవరూపస్కాల్ కిక ల్యే శాసంభావికత్వమవరః. వ్వ 

కీకభావనా చ పునః కర్హ్భత్వాభిమానరూవ స్పృతీయ ఇ ల్యేవంవిధా ఆడార్హ్యస్యే నాం 

శవోబాఢం సంతి సర్వ థా విద్యం తే. ఆరో౭ సరో శారుభవదార్ల్యాయ శ శ వణాదిక్ష 

మావ ర్హసీయమితి భావః. 

టీ. హిజవీకారణమువలన,  శుక్యచేకతా- శు లి కృుతులయొక్కఅశేక తాజః 

_ నానాత్వంబును (పెక్కు శ్కుతులును అనుట), అర్థస్య=కఖ డై కరసయూపమైన యద్య్యి 

తీయ బ్రవాముయొక్క అసుభావ్యత్వం = ఆ లౌకికన్యరూపముతో నుండుట సంభ 

వింవ దనుకొనుటయు, పిపరీతా = వ్యతిరేకమైన, భౌవ నా౭భావనయు, అదార్థ్యస్య = 

జ్ఞానముయొక్క_ దృఢముగా నిలువమికి, హీతవః= కారణములు, బొథం = వలువి భము 

లుగ్కా సంతి కలపు. 

తా, శ్ తు లనేక విధములుగా నుండుటవలన వర చి పావిషయ 

మున సంశయము గలుగుట యొక కారణము, అఖండ కరగరూవ న్యు 

నదిషతీయ బ్ర హవ స్తువు లోకవిలతణ వస్తువుగా _భావింపకపోవుకీం 

యసంభావన ౨ యను రెండవ కారణము, నేను క రను, నేను భోక్త కను 

అని మబజుల నభిమానను గలుగుట నిపరీతభావన ధనమును మూత 

కారణము, -ఈవిధను గా నపరోతుజ్ఞానము దృఢముగా నిలునకుండు 
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టకు బవాంవిధంబు లగు కారణంబు లున్నవి, కాన్సన నిట్టి వ వ్రతీబంధక 

సావు. లీ ని నివారించుటకును నవ రోతుజ్ఞానము దృఢ మసుటకును 

శ్ వణముననాదులను సర్వదా చేయవలయును, 

అవ, శ్రుతులు భిన్న ఫిన్నములుగాం జెద్వచుండుటవలనం గలిగిన సంశయ 

భావన నివ _ర్రించుటకు నెవ్వడు శ, శ వణాము ముఖ్యక _ర్థవ్య మనుచున్నాండు:---- 

నో, శాఖా థోదా త్మా_మశేదాచు కం కర్హాన్య థాన్య థా 

వవమ శ్రా తాపి మూళం కీత్యతః శ్ర వణ దూచశక్, 100 

వ్యా. pa త్రివిథా నదార్గ్య "హేతూనువన్యస్య ళు శు,తినానాత్వప్రయున్తా 

దార్జ్యనివృత్తయే శ శ్రవహావృత్తి త్తి కార్యే త్యావా_శాఖేతి. యథా శాఖాభేదాక్క_ర, 

భీద శర్య్చాాయ లే; “యదృవైవ వశ్యాకృం క్రి యే యజుషా ధ్వర్యవం సామోోద్దీధ” 

మితి, యథా చా కావుభేదా “శ్కాకర్యా వృష్షికామో యచేత, శతకృష్ణలమాయు 

హైమ” ఇత్యాదికర్థ భేదళ్ళు)త8, నీవ మువనిషత్స్వపి ప్రతిపాద్యతత్త్వస్య "భీద 

శంకాయాం సత్యాం తన్నివారణాయ శ, శ్రవణం పునః పునః క _ర్షవ్యమిత్యర్థకి, 

టి, శాఖాభేదాల్ = బుగ్యజుస్సామాధర్వణము లను వేదశాఖల బేదమునల 

నను, కామ భేదాత్ = చారి వారి యిష్టములం భఖిన్నములుగా నుండుటవలనను, కర = 
చేయందగినవని, అన్య థాన్యథాజఅ నేక విధములుగా, శతుకంజశ్సు శు తులయందుం చెలం 

బడుచున్నది. వీవం = ఈ ప్రకారముగా, అత్రాపి = = ఉవనిషత్తులయందుం జెద్సంబడెడి 

తత్త్వస్వరూసమునందును, 'హేళంకి=భేదమున్న దని శంకింపబడక పోవంగాక, ఇక్యతేక= 

ఇట్లిసం దేహము లంండుటవలన, (శవణం=నిళ్యము వేదాంత శ్రవణమును, ఆచకేలత్ ఇ 

చేయవలయును. 

తా, శ్. “యదృవైవ హొత్రం క్రి క్రియతే, యజుషాధ్షర్యువం, 

సామ్మో ద్రీథంి = బుగషదము చేత పోత్రష ము చేయయడును, యజు 
ర్వేదముచేత ఆధషరను చేయబడును. సొమవేనము'చేత బెద్దాత్ర ము 

చేయబడును. అని ఈవిధంబున నాయావేదములతో నాయాకర, లు 

యజ్ఞాదులయందు విధింప (బడుచున్నవి, మజియు, వారి వారి యభీస్ట 

ముల ననుసరించి శ్. “కారీరార్థ వృష్టి కామో య చేత శతకృష్ణల 

మాయుప్కా మ గో అనంగా వర్ష మును గోరినవాండు కారీరి యనే 

వేరు గల ఇష్టిని ేయవలయు' ననియు, ఆయు ప్యా ఖివృద్ధినిం నోరిన 

వాడు శతకృష్ణలో మ మను పేరు గల ఇప్ట్రిని చేయవలయే ననియు 

చవడదాంత ౧4 
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టీ. ఏీకల్ = ఈశ్రవణము,_ సమన్వయాధ్యాయే = స్ఫూ కృ భొవ్యమునంబలి 

సమన్వయా ధ్యాయమునందు (ప్రశ నూ ధ్యాయమునందు, సూ క్తం=చక్కగాం జెవ్చం 

బడినది. అర్థస్య = టవ పనిషదర్గముయొక్క, సంభావనా = సంభావన, తాత్సర్యనిర్హ 

యము (మననము), ధిస్వాస్థ్ర కార్షిః=చి త్త స్వాస్థ్యమును నలిషింవెడి, తఈన్కై$=యు కుల 

చేత, ద్వితీయాభ్యాయే = శండవ యభ్యాయమున, ఈరితా = వ్యానుండు మొదలగు 

చారిచేకం జెప్పంబడినది. 

తా, సూత్ర భాహ్యమునందు వథమాథా్యాయమున సంశయ 

నివృ_త్తిహెతు వగు శ శ్రవణవద్ధతియు, అందలి రెండవ యథ్యాయంబున 

అసంభావనానినృ త్త తిపోతు వగు మననమును యు కులచేత చేయ 

వలసీన రీతియును శీ శ్రి వేదవ్యాసులవారి చేతను సూత్రరూప ముగను, 

న్ఫీ శ్ర మచ్చంకరభగవ క్పాదుల వారి చేత సూత త్ర భాపన్థములయందును 

ఏీస్పష్టముగాం చెల్పంబడినది, కనుక వేదాంకార్డ్ శ్ర నణముచేత సంశ 

యము నివ _ర్చించు ననియు వేదాం తార్థ మనీననపచేత అసంభావన 

యనెడి అదార్థ్య పాతును నివర్పించు ననియుం చెలియవలెను. 

అవ. వివ బీరీకథావన నివర్థించుటకు సాధనం బగు చిత్తెక్యాగ్నత యెట్లు కలుగునో 
చెప్పుచున్నాడు; 

న్ బహుజన నృదృ ణా భార్టిసా 'ద్దేహాదిప్వాత్మ ది క్షణాత్, 

ప్రునఃప్రున న రుచే త్యేవం జగర్సత్యత్వథీ రపి, 103 
విపరీతా భాననేయ మైకాగ్రాత్సా నివర్త జ్ర 

తత్తొపదేశాత్పాగేన భవ క్యేతదుపాసనాత్ , 104 
వ్యా. ఇదానీం విపరితభావనాం తన్నివృత్తుపాయం చ దర్శయతి.--బహు 

జే తిః 

వివరీ తేరి. వివరీతభావనానివ_ రకం యై కాగ్యం కత్కు_తో జాయత ఇత్యా 

శంక్యావా._తశ్రే పతి. వీఠదైశాగ గం జ పహోవదేశా త్చొ)గేవ సగుణ బ్ర హో పాస 

నాద్భవతి భవదిత్యర్థః. 

టీ. బహుజన నదృఢాభ్యాసాల్ - బహుజన =అశేక జన్మములయందలి, దృథా 

భ్యాసాల్ =దృథమైన యభ్యాసమువలన, చేహాదిషు=చేహాదులయేందు, ఆత క ధ్గీః=ఆత్ర 

యనెడి బుద్ధియు, ఏవం = ఈ,ప ప్రకారముగ, జగత్సళ్యత్వథీరపీ - జగత్ శ బాంది, 

యాదిజగత్తుయొక్క, సక్యశ్వధిరప = సక్యత్వబుద్ధియు, తణాత్ = తణమ్మాత్రములో, 

పున ౩పున 8=మాటి మాటికి, ఉబేతి = పుట్టుచున్నది, ఇయంజఇది, విపరీ'శా=విపరీత మైన, 



గ్క్టి2ి శ్రీ వేదాొంతపంచదకశి, స పమ ప్ర కరణము 

భావనా = అభిప్రాయము సౌ = అవివరీతభావన, వికాగ్ల్యాల్ = వీక్నాగృతవలన, 

నివర్దతే = నివర్థించుచున్నది. నీతల్ = ఈచిత్తెకాగ్యత, తత్త్వాపదేశాల్ క శ్వ ఆ 

బ్రవాతత్వముయొక్క, ఉపదేశాత్ = ఉప దేశమును బొందుటకంటె, స్రాగేవీ = 

భ్రార్వండే, ఊపాసనాల్ = సగుణ్యబ్ర ప్రో పాస సనమువలన, . భవరిసీర్పదుచున్నది 

. చేహాదులే యాత్త యనియ హేంద్రియాదిజగత్తు 
సక్యమైన దనియు అనేక జన న ములయంవలి వృథా భ్యాసముంనలన క 

మాత్ర ములో మాటిమాటికి. నిటిబుద్ది కలుగు చున్నది, ఇదియే విపరీత 

భావన యనయడును. ఈవిపరికభావనచితె శాగ్రతవలన నివ_ర్థించును, 
ఆచితెకాగృత పరబ్రహ్లోపదేశమునకుం - బూర్వము సగుణోపాసన 
నును, ఛగవన్నావషుక్ _ర్తనమును సాధుజననేవనమును జేయుటవలనం 
గలుగుచున్న ది. 

అవ. సగుణ బ్రవో పాసనాదికము 'చేయవలయునను సంగతి మో "ెట్టు తెలిసీ 

నది అనిన జెవ్వుచున్నాండు:--- 

నో, ఉపా సయో౬త వవాత బహళా నే౭వీ చింతితాః, 
౧౧ జాం WJ Ja = పక్ 0 

క్వ ఠి రప అదింకా న న్్ చై ద్ ప్రాగనభ ర్థసిన పళ్చాద్భ హ్వఖ స్ న కద్భ త్ర l 

వ్యా. నన్వేశత్కుతో పగ తమి త్యాశంక్య ఉపాస నావిచారస్య "వేదాంత 

శాస్త్రే కృత త్వాదిత్మాహఊ పా సయ ఇతి, అకృతో పా_స్టికస్య కుత _స్పజ్ఞనేళ్ళత 

ఆనా ప్రాగితి. 

టీ. అతనీవ=కనుకశ్చే అత్రడఈ చి'త్తెకాగ తవిషయమునందు, ఊపాస్తయః = 

'ఆయుపాననములు, బ వాశా సే2పి = వేదాంతశా స మునందున చింతితాః = విభా OY ఆ ఆ 
రింపంబడినవి. ప్రాక్ = తత్తో రవదేశము గాకఫూర్వము, అనఖ్యాసిన। = చిత్తెకాగృత 

యొక్క. యభ్యాసము లేనివానికి, పక్చాల్ = సగుణో పొననము వసినతర్య్వాత, బ్రహ 

భ్వ్యాసేస = స్వరూ పానుసం థానముచేక, క తల్ =ఆచి త్రెకాగశ; భవేల్ = కలుగును, 

వా, పదాం! తథా స్త సృవమునందును సక చక్క చిత్తే కాగ త్ర 

విషయమున నుపాసనలు వివరింయుడియున్న వి, సగుణోవె నము 

చేసీ చిత్తైకాగత పూర్తిగా. గలుగనివానికి తత్రోోవ దేశమైన వెనుక 
నిత్యమునట్టి వ వరక త్త _్ల కము ననుసంఛానము చేయుటవలన చినై కాగ త 

క్ర వముముగాం గలుగును, ' 

ఆవ. బ్ర హాభ్యాస మన చెట్టిదో చెప్పుచున్నా(డుః==. 



తృ_క్తివీప ప్రకరణము రత్రి 

శ్లో, తచ్చింతనం తక్కథన మన్నోన్యం తత్న్రబోధనం, 
ఏత బేకవ వరత్వం చ బ్రహాభా రసం విదుర్చు థాః, 106 
వ్యా. బవాభ్యాసశ్చు సళ ఇత్వాకాంకుయామాహ.. కచ్చింకనమి తి. 

టి. తచ్చింతనం = అప ప్రళ్యగాత స్వరూపమును వివారించుటయు,. తక్క_భనం= 

ఆవర ద్రైవాసన్వ రూపమునుగు తీంచియే మాటలాడుచుండుటయు, అనో్యోన్యంజసాధకులలోో 

నొకరితో నొకరు, తత్స)బోధనం = ఆ ఏ ద్రహానుభవమును చెల్బుకొనుచుండుటయు, 
వత చేశవ వరత్వం చ=ఈ ప ప్రృత్యగాత యే సరి నోర త్క్భ్చుషమెన దని యాస క్రి గలిగియుండు 

టయు బ్రృవాభ్యానం నూ బృహాఖ్యాసమునుగా, బుధాఃజ తెలిసీన "పెద్దలు, విదుకి=చెప్టు 

చున్నారు. 

తా, ఎల్లవ్వుడును బ: బ్రన్యగాత్మ పరమాత తృలయొక్క_ స్వరూపమును 
గార్చియు నారెం! యొక 'యేకళ్యమునునార్చియు నాలోచించు 

చుండుటయు నెప్పుడును బహూతళ్యమునుగార్చియే భాషించుటయు, 
అభ్యాసకులతో తము తమ మన వములను దెల్బుకొొనుటయు, పృత్య 

గృహముల యఖం డె డైకర్ణమే పరమోత్క్మృష్ట మని యాస క్రి గలిగి 

యుంశుటయు బ్రజ్ఞోభ్యాస మగు నని శెలినీనవెద్దలు చెప్పెదరు. 
అవ, [వ ప్రత్యన్నృఫాష్తాక్యమును స్పష్రృవజచుటకు శ్రుతి నుదాహరించుచున్నాండు:-= 

న్లో, తమేవ ధీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞ జాం కుర: (వాహణః 

నానుధ్యాయా + దృహూ౯ శబా నానో విగ్గాపనం హీ తత్ , 

వ్యా. వీతఠదేకవరత్వం విశదయితుం శు తిమావాకమే వేతి, ధీరో దవా 

చర్యాదిసాధనసంవన్న3 బ్రావాణో బీ బ్రహభవితుమిచ్చు రు ముత స్తమేవ ప్రశ్య్యహుపం 
పరమాత్తాన మేన విజ్ఞాయ నంశయాద్యభావో యథా భవతి తథా క్టాత్వా ప్ర వ,జాం 

Ug 
బ వ్య ్ తెకత్వజ్జాననర తతియావమెకాగర్యిం కుర్వీత సంపాదమేల్. అనాత గోచరా 

గ్యవకా + శబ్దాన్నానుభ్యాయాన్నానుస శేత్. ఛ్యాచేనాభిధానమప్యు వలట్య తే. 

నాభి దధ్యాచ్చ అన్య ధాశబ్ల ధ్యా నేన వాగ్ని గ్లావనానువప శ్రేః. కుత ఇత్యత ఆహ్హా. 

"వాచో విశ్హాపనం. విగ్లాషయతీతి విశ్రాననం శ్రమే హేతు$. అయమభి ప్రాయః. ఇతర 
శబ్దాను సంధానే మనసళ్ళిమో భవతి. కదళి ఫేన వాచ ఇతి. 

టీ. ధీర8= బ్రహ చర్యము మొదలగు సాధనములతోం గూడియుండి, బ్రావ్యణ$= 

తాను బవా మగుటకు కోరికగల ముమ్ముకువు, కమేవ = ఆ ప ప్రత్యగభిన్నబ, టి ప్యమునే, we 
విజ్ఞాయ ఆ సంశయభొవన విపరీఠఖొావనలు లేపండం చెలిసికొని, ప్రుజ్ఞారజబ్రహ్మ సత్త క్వ 



ర్ప్రక్త శ్రీ వేదాంతపంచదక్కి స్పష్పమప్రకరణము 

జ్ఞ్యానం సంతతిరూవ మగునేకాగతను, కుర్వీత = సంసొదింపవలయును.  బపహూక్ొ 

శబ్దాక = అనాత్మ ఏిషయకము లగు చెక్కు_మాటలన్సు నానుభ్యాయాల్ = 

స్మ “కంపలహడదు, కల్ = అట్లు స్మరించుటయు, నుచ్చరించుటయు, వాచః = వాక్కు 
నక, విగ్గావనం ధి శ్రమే పళువే యగునుః 

తా, చె, పార ర్యాదిసాధననుల సంపాదించి యి హూభావమును 

సంపాడింసంగోరెడి ముముతు వగు బాపాణుడు స వ్రత్యగ టి హష్షైక్య 
కి 

మును సంశయభావనవిపరీతభావనలు లేక చక్క_యగా తెలిసికొని - ప్రత్య 

గ్య య? సాక ర్థజ్ఞానసం తానరూవం బగు చిత్తే కా గ్ర తను సంపాదింవవల 

యును. అనాత్తసంబంధంబుతై న శబ్దములను స స్మరించుట గాని యుచ్చ 

రించుట గాని తగదు, చెక్కు_శబ్దములను స సృరించుటచేక మనస్సునకును, 

ఉచ్చరించుటవలన వాక్కు_నకును శ్రమ కలుగును, 

అవ, విక్నాగృతను సంపూదింపవలయు నని వె ప్పెడి స సతిని జెప్పు చున్నాండు:- 

న్లో . అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే, 

'తేష్రూం ని త్యాఫియుక్తానాం ఈూూగ్కేనుం నహామ్యమమ్, 18 
న్యా. వివమెకాగ్యప్ర పృలిపాదికాం శు (శృుతిమభిధాయ స స ఎతిమప్యావా_అన 

న్యా ఇతి. యే జనా అనన్యా అహం బ్రహ్మాస్మి త్రి తె జ్ఞానేన మద్గిన్నాన్సంత స్త స్తగైవ మాం 

చింతేయంతః పర్యుపాసతే పరిశస్స ర్వేవ్వపి ఆ కాలేవు ఊపానే మ్యద్రూపా వీవవర్తం లే. 

చేసాం నిత్యాభియు-కా నాం సదా మచ్చిత్తానాం "లేహామహాం తదాత్మ 'త్వేనాను 

సంధీయమానో2_హాం యోగ శ్నేమమలభ్య లాభలబ్బవరిరక్షణరూ పౌ యోగ కేనా వహామి 

సంపౌదయామోశ్యర్ధః. 
న్ 

టీ. యే జనా? = వీజకులు, అనన్యాః = చేను (వ్శామవైతి నచెడి క్షనము 

వేత నాకంటె వేటు గానివారై, మాం = నన్ను; చింతయంతక=పర'మేళ్వరుని ఛ్యానిం 

తురో, పర్యుపాస సతే=సర్వ కాలములయందు మ్ దూపులై యుందురో, తేషాం ని ళ్యాఖ్ళి 

యుక్తానాంజఎవ్వుడును నాయందు మనస్సు కలిగినయట్టి వారియొక్క, యోగ త్నేమం- 
'యోగజప్రావ్తముగానిదానీం బ్రా ప్తి పింవం జేయుటను, శేమంజప్రా పించినదానిని స్థిరముగా 
నుంచుటను, అవాం = నేను వవోమి = సనం పాొదించెదను. 

తా, నీజనులు నేను బ్రవామ నై నెతి నను జ్ఞానము చేత నాతో 

నె క్యమును జెంది నన్ను నిరంతకను ఛ్యానించుచు నాస్వరూపులై 
ప్తి 



తృ_్తీదీవ ప్ర కరణము ర్కిర్ర 

యుందురో యట్టివారి యూగతేమంబులను నేను సంపాదించెదను. 
లభింపని వస్తువు లభించుట ఊగ. మనంబడును, లభించినవ స్తువ్ర 

రకీంహబడుట తేమ మనంబడును, 

అవ. పెన నుదావారింవంబడిన శ్ర తిన సతుల తాత్పర్యమును వెపుచున్నా6ండు:- 

న్లో, బ్రతి శ్రుతిస స్మృతీ నిత్యమాత్త్మ ర న్యా కా గృతాం ధి య్య, 

విధత్రో్ నిషీ తాయా భావనాయాః నేయాయ & హ్, 109 
వ్యా. ఉదావ్భాతయో శు తిన ఎల్ ్రస్తాశఎర్యమాహ---ఇతీతి. వలే కు 

సతీ వివ వరీతభావనానివృ త్త తమే ఆత్మ ని సదా చిత త్ర భు తెపాదయత ఇత్యర్థః, 

టీ. ఇలి= క ప్రకారము, , శు తిన స్మృలీకాశ్సు తిన స్మృతులు రెండును, విప రితాయాః 

భావనాయాక=వివరీలఫావనయొక[ కాయా = నివ ర్తించుటకొొజకు, ఆత్మ ని=,ప కు వప్రళ్య 

గాల్మే యందు, నీత =ఎల్లవ్వడు, థియక = 

విధ స్తే = విధించుచున్న వి. 

తా. వైన నుదాహరింవయిడిన (తమేవ ధీరో” అను శ్రుతియు 

“అనన్యాకి అను స్మృతియు నిపరీతభావనయు నివ  రంచువహొటశే 
నిరంతరము చిత్తెకాగ, త యుండవలయు నని నిరూవీం?; చుచున్న వి, . 

. అవ, జివ చులయు దాత త తృ త్వబుద్ధియు జగత్తునందు సత్య త్వ బుద్ధియు ని ట్రీ కండిం 

టికిని విపరీతభావన యగుట యె ట్లని శంకించి విపరీతళావనాలక్షణమును బెల్పు 
చున్నాడు: 

న్లో. యద్వ థా వ రే తస్య శ్ర త్త ర్త ఏం హాత్వాన్య ఛాత్భధీః, 

వివరీ ళా భావనా స్యా ల్సి శ్రా తొాదా వరిదీ ర్యథా, 110 
వ్యా. నను చదేవాద్యాత క్వబుటై జగ కృత్య ళ్వబుద్ధిశ్చ కుతో వివరీతభావ నాత్య్వ 

మి త్యాశంక్య తల్లమ్ణయోగాదితి దర్శయితుం తస్యాః లతణమావా..యద్య శతి. 

యద్యస్తు శుక్త్యాది యథా యేన శుక్యాదిరూపేణ వ ర్తలే, తస్య త క్త ష్టం శుక్వ్వాది 
రూపత్వం పరిత్య జ్యాన్య థా త్వ ధీరన్య థాతస్య రజతరూపత్వస్య ధీర్ణానం విపరీళభావనా 

స్యాత్ అతస్తి 0 _సద్బుద్ధిరితి యావత్ . తాముదాహారతి. వ 

టీ. యల్ = వీవస్తువు, యథాజవీవిధముగా, వర్షతే = ఉన్నదో, తస్య: = ఆ 
వస్తువుయొక్క_) తత్త్వం = యథార్థస్వరూపమును, హి త్వాజవిడి చి పెట్టి, అన్య ధాత్వ ధీ $= 

వేటోకవన్తువుగాం దలంచుట, వీత్రాదౌ = తండ్రి, 'మొదలగువారియంద్యు అరిధీర్య థా 

శత్రువు లనెడి బుద్ధివలె, వివరీతా భావనా = విపరీతభావన, స్యాత్ ఆఆగును, 

గ్రుతి 

మనస్సునకు, వకాగ గ్రశాంజనీకా గ్ గ్కతేను, 
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సౌ, ముత్యపుచివ్పను జూచి వెండి యని యొక వస్తువునం దింకొక 
వస్తువుయొక్క_ యారోవణము చేయు బుద్ధి తల్లి దండ్రు, లు'మొదలగు 
నాష్టజనులయందు శ త్రు భావంబువ లె విషరీతభావన యగ నని 
యెటుంగ నగును, 

ఆవ. ఈ చెప్పంబడిన విపరీతభావనాల క్షణమును (పృక్ళ తాంశమునందు సరి పెట్టు 

చున్నాడు ' 

న్ ఆత్మా దేహాదిభిన్నో యం మిథ్యా చేదం జగ త్రయ 

డేహాద్యాత తృత్వసత్యత్వథీ ర్వివర్యయభావనా, 11 

వ్యా: జ _క్షలశ్ ణం ప్రకృతే యోజయతి ఆశే తి. ఆయమా శ్రా? వన్తుతో దేని 

దిభ్యో ఖిన్న8* ఇదం జగచ్చ మిథ్యా. ఏవం సత్యకి తయోరాత్త జగతోర్యథా క్రమం 

చేవాద్యాత్మ త్వ బుద్ధిర్ణగ తృళ్యత్వబుద్ధిశ్చ యా సా విపరీతభావ నేత్యర్థః. 

టీ. ఆయం ఆత్తా=కఈ ప్రత్యగాత్య, బేవోదిఖిన్నః = చేహేం ది యాదులకంటె 
వేజగును. ఇదం జగచ్చ = దేహేంద్రియాదిప్రవంచంబును; మిథ్యా = వాస్తవముగా 

లేని దగును. (ఇ ట్లున్నను, తయోః = ఆ యాత్మ జగత్తులయందు, జేసే హీత్యాక క్వ 
సత్యతషథీః- దేహాది= చేహాదులయందు, ఆత్మ క్వ=ఆక, త్వబుద్ధియు, సత్యత్యధీక=దే“హే 

ద్రియాది జగత్తునందు స సత్య త్వ బుద్ధియు, విపర్యయభావన యనను. 

తా, ఈవ వ్ర త ఫ్ట్గెత్మే 'దేహేం డ్రి యాదులకంకు భిన్నుండు, 

చేహొంద్రి యాది జగత్తును మిథ్య యగును. ఇ ట్లుండ చేహేం ద్రీియా 
దులే యోక్మ యనియు చేపాం ద్రియాది జగత్తు సత్య పోనియ 
నెంచుట వివ ర్కభావన యగును, 

అవ, ఇంతకు ముందు విపరీతఫావన యేకాగ తవలన నశించు నని సామాన్య 

ముగా దెలుపబడెను. ఇప్పుడు విపరీతభావన తత్త పభావనచేక నశించు నని విశేష 
కారముణాం చల్పుచున్నాండువంా 

నత్త _క్తష్షభావనయా నశే త్సాఒతో దేవాతిరి కృతాం, $ 
ఆత్త తపో భావయే _క్లద్య ని ని ఖ్యాత్వం జగతో, నిశమ్, 112 
వ్యా. పూర్వమెకాగ్యా)త్సా నివర్తత ఇతి సామాన్యేనో క్ట క్షమర్ధం విశేమాకాకే 

ణామా=-త ర పభావనయేతి. సా చేహాద్యాక త్వజగళ త్యత్వధిరాపా విబరీతభావనా 
తత్త భావనయా ఆళ్ళ నో జీజోతిరి కృళ్వస్య జగతో మిథ్యాత్వస్య చ భావనయా 

నిరంతర భ్యాశేన నశ్యేల్. అత ఆత్మ నో చేహాతిరి క్లళ్వం జేవాజగతోం న క్యాక్వం. చ 
పదా భావయేదిత్యు క్ష శం 
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టీ, సాజఆవిపరీతభావన, త త్త్వభావనయా = త శ్ర పైాట్రక్యగాత్శ పరమాత్మయే 

యనెడి, భావనయా = ఛ్యానముచేత, నశ్ళేత్ =నళించును. అతః = ఈహేతువువలను 

ఆనిశంజఎల్లప్పుడును, ఆత నః = ప్రత్యగాత్మ క్క దేహాతిరి క్తతాం = చేవా = స్ట్థూలసూత్మ్ 

“కారజణశరీరములకం టె, ఆతిరి కృతాం = వేటగుటను, భావయేల్ = ్యానించవలయును. 

తద్వల్ = అటులనే, అనిశం = ఎల్లప్పుడును, జగతః = చేహేం ద్రి, యాది [పృవంచము ప్రవ 
యొక్క, మిథ్యాకం = నిజముగా లేకుండుటను, భావయీత్ = ధ్యానింప వవలయును. 

విషరీతభావన వత్యగభిన్న వరవమూాత త థ్యానముచేత నశిం 
చును, న్ నెల్లప్పుడును పృత్య గాత జెహీం ద్రియాదులకన్న చే 

అనియు, నటులనే చేహేంది ద్రియాదివ్రవంచము మిథ్య యనియు చింత 
నము చేయవలయును. . 

అవ, అట్టి ఛ్యానవిషయములో జపము చేయునపుడు కొన్నినియమము లున్నట్లు 

నియమము లేవైనం గలవా యని ఫూర్వవవ్షీ శంకించుచున్నాండుపణూ 

న్లో, కిం మంత్ర జపవ న్గూర్తి థధ్యానవ చ్చాత్త "భేదథ్ః, 

జగని ని భస్యత్వథిళ్నాత్ర, పోవ ర్వా స్యాదుతాన్య థా. - 118 

వ్యా. త శ్ర జపాదావివనియమా'పేకూ స్పివా ? నవేతి పృచ్చ తిడాకిం మం,.త (తృజప్రన 

దితి. ఆత క భేదథ్ధిరోక నో చేహాదిభ్యోవిభిన్న జ్ఞానం జగతో మిథ్యాశ్వాగునంభానం చ 
మం శ్ర జపవ జ్లేవతా ధ్యానాదివత్కిం నియ మేనానుష్టాతవ్య ముత లౌకిక వ్యవవారా 

వన్ని సుమమంతశేణాని కర్తుం శళ్యత ఇతి. 

టీ. ఆక త భేదథిః ఆ ప (ప్రత్యగాత్మ వే అసెడి జ్ఞానము, జగని నీ థ్యాత్వధీశ్చుజ[ ప్రచం 

చముయొక్క_ మ్థ్యాత పజ్ఞానంబును, మం శ్ర జపవణ్ = మంత్ర జపమువ లెను మూతి కి 

ధ్యానవచ్చ= =జేవశామూర్తులయొక్క_ ఛ్యానమువ లె, అక్క ఎ బ్రవభ్యాసమునంట్రు 

అవర్హ్యా=మాటిమాటికి నావ త్తి తి జేయందగినది, స్యాత్కిం = అగునా ? ఉత, కేక 

అన్యథా = ఇంకొక విధముగా, స్యాత్కిం జ అననా ! 2 

తా, పృఠ్యేగాత్మ దడేహాచులకంళు వే జునెడి. క్లూనంబున్ను జూం 

ద్ర యాడిజగ _త్తేంకయు మిథ $ యనెడి జ్ఞానంబును మం శ్రే జషము 

పోలిను దేవతలను ్యానించుటవ లెను నియమముతో నిన్ని సోరు అని 
చేయవలయునా ? "లేక యికర వ్యనహారములవలెనే నియమములు కేక 
చేయవలయునా ? యని వూర వాది శంకించుచున్నా (జు, 

అవ. ఇహ్వడు సూర్యవక్నీ యడిగినధానికి సిద్ధాంతి సమాధానము. 'ఇెద్వ 

చున్నాడు 
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శ్లో, అన్యశేతి విజానీహి దృష్టార్థ త్వేన భు క్లివత్, _ 
బుభుతు ర్థవవద్బు చే న కశ్చిన్ని యతః క్వచితి . J: 
వ్యా. దృషప్రఫలక త్వాన్నా త, నియమః కళ్చిద స్తీక్యావా_అన్య-ఖీతి, అన్య" 

నియమం వినేత్యర్థః. త తృహేతుమావా దృష్రార్థ త్వేతి. తత్ర దృష్లాంత మాహా. 

భు క్లివదితి, దృష్టా స్టేఒపిభోజనే నియమః (శుతిస్మ లోకి రుపలభ్యత  ఇత్యాశంక 

వాబుధుతురితి ముదవనయనాయ భో క్థమి.చ్భన్పురు పో జవం కుర్వాణ ఇవ నని, 

మేన భు జే. అపీశు యథా వుద్చాసఫోవళాంతి స్స తథా భోజనం కరో తీత్యర్థః, 

టీ దృష్రార్థ కే్వేన= ప్రత్య త ఫలము కల దగుటవేతు భు క్రివల్ = భోజనమువ 
అన్య భేతి=నియమ మక్క లేదని, విజానీహి = తెలిసీకొనుము. బుభుతు$ = భోజన 
చేయందలంచిన, కశ్చిత్ = ఎవడును, నియతన్సక౯ = నియనుము గలనా డగు: 

కర్షచిత్ = ఎన్నండుకు జపవల్ = జపము చేయువానివలె, న భుం -క్లే=భుజిం వండు. 

ఈ ఈబ్రహ్ల్మాభ్యాసము వ్రత్యమీఫలము గలది గనుక నియ 

మేమియు లేకయే చేయ నగును. ఎటుల యనంగా, కేవల శు! 
వారణముకిొటకు భోజనము చేయువాడు జపము వేయువానివ లె ని; 
మముతో భుజించుట లేదు, నటి యెట్లు భుజించు ననంగా; యుద్యా 

నివృ త్తీయగునట్లు భోజనము చేయును, 

అవ, ఈసంగతిని వివరించి చెప్పు చున్నా (డు: 

క నా, జీ య్ . న్ అక్నాతి వా నవాశ్నాతి భుం_క్టేవా స్యెచ్చయాఒ న్యా, 

యేన శేన ప్రకారేణ మథామపనినీపతి, ] 
వ్యా ఏతచేవ ప్రవంచయలతి.__ అశ్నా తి వాన్నే నతి కదాచిమృ జ్హ్కేా. న 

శ్నాలి కసి న్నసతి కుద్చా ధాని వారక ద్యూతాదివేష్తయా2నశ్న న్నేన కాలం నటల; 
అన్యథా వా తిష్టక్ గచ్చక్. శయానో వా స్వేచ్చయా భుజ్ట్కే యేన "కీన (కు 
శేజ కత్కాలికీం తకుద్చాధా మపనేతుమిచ్చతి. ఆయమణినంధి; తుబ్భ్బా భానివ 
రతణదృషఫలాయ భోజన మేవం కార్యం, నియమాస్తు వరలోకహాౌతవ ఇతి. 

= టి (అన్నే సతి = అన్నము వొరకినపుడు), అశ్నాతి చా భుజింనవచు 
(అన్నే అనతి = అన్నము దొరకనపుడు, నవాశ్నాతి = భోజనము 'చేయళయు | 
చ్చును. (అనగా ఆశలిబాధ తెలియకుండుటకు శేయాటలోనో యాడుచు కో 
గడపు ననుట), అన్యథా వా౭నుణియొక విధముగా వె నను, స్వేచ్చ్భయాజతనయిచ్చః 
నట్టు; భుం శ్లే=నిలుచుండియో పండుకొనియో నడచుచునో భుజీంచుచున్నా డు. | 
శేన ప్రకారేణ = ఏవిధముచేశ నైనను! శుభాం = = అప్పటి తుద్చాధను, అవనినీ; 
పోయొట్టుకొనం దలంచుచున్నా (డు, | 

‘ 

( 

శ 
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శా. లోపల నపరిమితముగా నాకలి యగుచున్నప్పు డన్నము. 

దొరకిన భుజించును, లేకున్న నాభాధ అెలియకుండుటకు చీట్లాట,. పులి 

బావము, చదరంగము మొదలై న యాటలలో చేనితోడనో కాలము 

గడపుచు నేమియు దినక పోవును. అథవా యేదైన పండు మొదలైన 

వానితో బేనినైన నియమములేక కూర్చుండియో నిలుచుండి లూ 

వండుకొనియో నోట వేసికొనును, ఏదో యొక విధమున నాశలి పో 

జూచును. పరలోకః లాభము శ్ర శు తిస సృతులయందు 'చెలుపంబడినవిధమున 

నియమముతో నాచరించువానిక గలదు, గాని వీడు అప్పటి యాశలి 

మా త్ర ము ఫోం జూవెడివాడు గనుక నియమము లేవియు లేకయే 

భుజిం చును. 

అవ. జవము మొదలగువానియం దైతే భోఎనమువలె కా దని చెప్పు 

చున్నాడు; 3 

న్లో, నియమేన జపం కుర్యా దకృతౌ ప్రత్య బాయతేక 

అన్య థాకర చఒనర్థస్ప గరవర్షవి విపరర్థయాంత్. రేం 

వ్యా. జపాదో భోజినాడే పులక్షణ్యం దర్శయతి---నియ మే చేతి. త త్ర హపూతు 

మావా---అకృ తావితి. భవ'త్వ్యేవనుకరణే ప్ర, త్య వాయశ, ష్ అన్యథాకరణేతు ననా ప్త్యా 

శంక్యాహం---అన్య శతి. “ముం తో హీనస్స రరతో వర్షతో వా మిథ్యా ప్రయుక్కొన 

తమర్థమావా, స వాగ్వ బ్రో యజమానం హిన ప్తి యేంద్ర, దశతు త్రుస్స [రతో ఒవరాథా” 

దిత్యు కృత్వాదితి భావః, 

టీ. జవం = జవమును నియమేన = నియమముతో, కుర్యాత్ = చేయవల 

యును. అకృతే = నియమముతో చేయనపుడు, (ప్రశ్యేబాయతేక = పానము గలుగు 

చుండుటవలన (నియమముతో జపము సేయవలయుకు. అన్యథా = వేజొకవిధముగా; 

స్వరవర్హ విపర్యయాల్ - స్వ = ఉదా త్రాదిస్పరములయొక్క.యు, వర్ణ = ఆకారా 

మంత్రజపము చేయుటయందు, pr = కీడు (స్యాల్ = కలుగును. 

తా, మం, క్రానుష్థూనము “మొదలగునవి యదృష్ట్రఫ ఫలకము లగుటం 

చేసి (ఆ వ్రత్యతపలమును గలిగించునవి యగుటచేతు వానిని బవాుం 

నియమముతో. 'జేయవలెను, మంత్ర, ములో స్వరముగాని యత. 

రముగాని లోపించినను తారుమారె సను కీకు వాటిల్లును. న్స్, 

“మంత్రో హీనస్స గరతో వర్షతో వా మిథ్యా ప్రయుక్రో న తమర్థ 

శ 
(ఇ జా చీ 
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న్లో, అన్య ఖేతి విజానీహి దృష్టార్థల్వేన భు క్రివత్ , 
బుభుత్షు ర్టవవద్యొ జా న న్ని యత; క్వచిత్ . 114 

వ్యా. దృష్రఫలక క్వాన్నా త్ర త, నియమః కళ్చిద ప్తీత్యావా--_అన్యఖేలి. అన్యథా 

నియమం విశేత్యర్థః. తత్ర త్రయేతుమావా.. దృషార్థ కేశి. తత్స దృష్టాంతమాహ..._ 
భు క్రివదితి, దృష్టోన్టేఒవిఫోజనే నియమః శ్కుతిస సతో రుపరభ్యక ఇత్యాశంక్యా 
వా----బుభుత్రురితి తుదవనయనాయ భో ప్రమ్భప్పదుపో జవం కుర్వాణ ఇవ ననియ 

మేన భు జే ఆపితు యథా వుద్చాి వాంతి స్స తథా భోజనం కరో తీళ్యర్థః. 

టీ. దృహ్రార్థ ల్వేన=ప్ర, పృత్యతఫలము కల దగుటచేత, భు క్రివల్ = భోజనమువశె, 
అన్య-భేతి=నియమ' ముక్క_జ లేదని, విజానీహి = తెలిసికొనుము. " బుభుతంః = భోజనము 

చేయందలంచిన, కళ్ళిల్ '= ఎవ(డున్కు నియతన్సక్ = నియమము గలవాం డగుచు. 
కచిత్ = ఎన్నండుళు జవవల్ = జపము చేయువానివలె, న భుం క్తే=భుజింవండు. 

తా, ఈ బ్ర షోభ్యాసము సృతర్ణితీ ఫలము గలది గనుక నియను 

మేమియు లేకయే చేయ నగును. ఎటుల యనా, "శీవల క్షున్ని 

వారణముకిొబకు భో జనము వేయువాండు జపము చేయువానివతె నియ 

మముతో భుజించుట లేదు. మతి యెట్లు భుజించు ననలగా; యముద్చాధ 

నివృ_త్తియగునట్లు భోజనము చేయును. 

అవ. ఈసంగతిని వివరించి చెప్వుచున్నాండు:...- 

స్టో. అశక్న్వాతి వా నవాశ్నాతి భుం శే క్షవా స్వచ్చయా= న్యథా, 

యేన శ్రేన ప్రకారేణ కుథామవ నినీహతి, 115 

వ్యా. నితచేప వ (వ్రవంచయతి..- అశ్నాతి వాన్నే సతి కదాచిన్భు కే జే. నవా 
శ్చాతి తస్మిన్నసతి తుద్చాధాని వారక ద్యూతాదివేస్తయా2.నళ్న న్నేవ కాలం నయతి, 

అన్యథా వా తిష్టక్ గచ్చక్ శయానో వా స్వేచ్చయా భుక్త్కే_ యేన కేన ప్రకా 
శేణ కత్కాలికీం తకుద్చాధా మహనేతుమిచ్చలతి. ఆయమభినంధిః తద్భాభానివృ శి 
రక్షణద్భవఫలాయ భోజన మేవం కార్యం. నియమాస్తు వరలోకహేతవ ఇతి. 

= టీ (అన్నే సతి = అన్నము దొరకినపుడు), అశ్నాలి వా = భుజించవవచ్చును. 

(అన్నే అసతి = అన్నము దొరకనపుడ్సు, నవాశ్నాతి = భోజనము వేయకయు పోవ 
చును. (అనంగా ఆశలిబాధ తెలియకుండుటకు చేయాటలోనో యాడుచు కాలను 

గడపు ననుట), అన్యథా వా౭నులీయొక విధముగా నై నను స్వేచ్భ్చ్భయా=తనయిచ్చవచ్చి 

నట్లు, భుంక్షేజనిలుచుండియో పండుకొనియో నడచుచునో భుజించుచున్నా (డు, 'యేన 
కేన ప్రకాశేణ = వీవిధమువేతనై నను, జపధాం = అప్పటి తుద్భాధను, అవనినీషతిజ 
వోంగా ట్టుకొనం దలంచుచున్నా (డు. et 
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శా, లోపల నపరిమితముగా నాశలి యగుచున్నప్పు డన్నము. 

దొరకిన భుజించును. లేకున్న నాబాధ అెలియకుండుటకు చిట్లాట్స పులి 

బావము, చదరంగను మొదలై న యాటలలో 'చేనితోడనో కాలము 

గడప్రుచు నేమియుం దినక పోవును. అథవా యేదైన పండు మొదలైన 

వానితో బేనివైన నియమములేక కూర్చుండియో నిలుచుంది యూ 

వనండుకొనియూ నోట వేసీకొనును, ఏదో యొక విధమున నాశలి వోం 

జూచును. వరలోకలాభము శుతిస్త తు లయందు "చెలుపంబడినవిధమున 

నియమముతో నాచరించువానికేం గలదు, గాని వీయ అప్పటి యాశలి 

మాత్రము పో! జూచెడివాథయ గనుక నియమము లేవియు లేకయే 

భుజిం చును. 

అవ. జపము మొదలగువానియం చైతే భోఎనమువలె కా దని చెప్పు 

చున్నాడు | 

న్, నియమేన జవం కురా దకతల" వత్యవాయతః, 

అన్య థాకర జేఒనర్భస్స సరవర్థ్య విపరర్భయాత్ . 116 

వ్యా. జపాదౌ భోజనా'ది ఇలకణ్యం దర్శయ తి నియ మే శేతి. త్ర, “హంతు 

మావా---౪కృ తావితి. భవ ల్యేవమక రో ప్ర త్య వాయశ + అన ్ రఖాశరణేళు స నా స్తీత్యా 

శంక్యాహ---అన్యు గోతి. “మం తో హీనస్స కరతో వర్ణతో వొ మిథ్యా ప్రయుక్షోన 

శమర్థమావా, స వాగ్వ బో, యజమానం హీన స్తీ యభేంద్రశ త్ఫుస్స పరత ఒవరాథా” 

దితుషు క్తత్వాదితి భావ, 

టీ. జవం = జవమును; నియమేన = నియమముతో; కుర్యాల్ = చేయవల 

యును. ఆక్ఫతే” = నియమముతో వేయనపుడు; (ప్రత్యబాయతీః = పానము గలుగు 

చుండుటవలన (నియమముతో జపము సేయపలయుకు. అన్యథా = పెటొకవిధముగా; 

స్వరవర్ద్మ వివర్యయాల్ ~ న్వర = ఉదా త్తాదిస్వరముల యొక్కయు, వర్ణ = అకారా 

ద్యతరములయొక్క_యు, వివర్యయాల్ = తారుమారుగా నుచ్చరించుటవలన) కరణే = 

మంత్రజపము చేయుటయందు, ఆనర్థ్గః = కీడు (స్యాత్ = కలుగును. 

తా, మం క్రానుష్థూనము "మొదలగునవి యచృస్ట్రఫలకము లగుటం 

చేసి (ఆ వత్యతుఫలమును గలిగిం చునవి యగుటచేత్స) వానిని బవ 

నియమముతో జేయవలిను. మంత్రములో స్వరముగాని యత 

రముగాని లోపించినను తారువూ.రె నను కీశు వాటిల్లును. శ్లో. 

“మంత్రో హీనస్స 4రతో వర్మతో వా మిఖాష్టప్రయుక్తొ 
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మాహా, సవాగబ్రా, జో యజమానం హిన స్తీ యశేంద దృశితు 9స్ప ఏ్షరతో 

వరాథాత్ .” ముశ్రానుషస్టానాదులలో “నేలోవముకే కలిగినను ననర్థము 
పానంగస నని వీనివలనం 'దెలియుచున్నది. 

ఆవ. ఆశలిబాధ యెప్పటి కహ్వుడు కనంబడెడిది గనుక నియమము లేక భుజిం 

చిన 'భుజింపవచ్చును. విపరీకభావన పృత్యతుముగా నప్వుడు బాధ గలిగింపక పోవుట 

వేత నదృపష్పఫలము. నిచ్చెడు బ్ర హాభ్యాసముళు నియమముతో: జేయవలదా యని 

శంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు; = 

న్లో. ముభేవ దృష్ట బాభాకృది(పరీలా చ భావనా, 
"చేయా కేనావ్యుపాయేన నా _స్వ్వ ల తానుస్థి లే కవ రేకి, 117 

వ్యా. నను తుచ్బా ధాయాదృవ బా ధే హేకుళ్వా శన్నివ శ్ర శయే౭.నియమే నాకి 

భో క్రవ్యమేవ. విపరీకభావనాయాస్తు కథా త్వాభా వా త్తన్నివ ర్హకం భ్యానమదృష్ట 

ఫలాయ నియమేనానుషే సష్టయమి త్యాశంక్యాహ---ము భే వేతి. విపరీతభావనాయా దుఃఖ 

హాతుకసన్యానభవని ద్ద త్వాదితి భావః. 

తుభేవ = ఆశలివలె, వివరీతా భావనా చ = వివరీఠఖొవననయు, దృష, 

చాధాళ్ళల్ జు ప్రత్యక్షముగా బాధను గలిగించుచున్నది, (కనుకు శేనాప్యుపాయేనజ 

నీ ఉపాయముచేశనైనను; చేయా = ెలువందగినది. అత్ర = ఈవిపరీశభావనను 

నోళించకేయువిషయమున, అనుష్టి లేః = ధ్యానానుష్టాన ముయొక్క. క్యమఃజవిధానము, 
నా స్టీ.= లేదుః 

తా. ముద్చాధ యందజకుం బ బ్రత్యవీము గాయ గష్ట ముం బెట్టు 

చున్నట్లు విపరీతభావనయును సకలో దూఖనములకు మూలముగా 

నున్నది గనుక దాని నెళ్లై నను బోంగొట్టుకొనవలయును, అట్టి విపరీత 
భావనను బోంగొట్టునట్టీ థార్థినము విషయమున నేవిభ ము నియ 

మము 'నక్క_అ లేదు. 

అవ. ఆ విపరీశభావమునను బోంగొట్టుకొనుట కుపాయ మేమి యందువా యది 
యిదివజేకే తెలుపబడిన దని చెప్వుచున్నా (డు... 

క్లో ఉపాయః పూర్వ మేవో_క్ష _స్త్పచ్చింతాకథనావిక, 
వత బేకవర త్వం. నిర్భంథో ఛ్యానవ న్నహి, 118 
వ్యా తర్హి స ఉపాయః ప్రదర్శనీయ ఇత్యాశంక్య పూరక మేవ (ప్రడర్శిత 

ఇత్యావా---ఊహేయ ఇతి. నను యవళ్చా్రజ్యఖర్వావనియ మో మాభూస్థ్యానవచేవ 

కదై కరత వలళుళై కాగ్ర కానిర్భంకో కోఒ స్తీ త్యాళం క్యావాఒ-వతదితి. 
“e 

4 శ్వ 
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టీ, తచ్చింతాక నాదికః య తత్ =ఆ పృళ్ళగభిన్న (బృహముయొక్క; చింతొణజ 

ఛ్యానంబును, కళనాదికఠ8 = నంభాషణంబుళఘ మొదలుగాగల ఉపాయః = టపా 

యము ((బ్రవాభ్యాసము, పూర్వమేవ = ఇంళకు మున్నే, ఉక్తః = తెలుపబడినది, 
స జ OY రు ఇ ॥ అం నీఠచేకపర క్వే౭సి-నీకల్ = ఈ ప్రశ్యగభిన్న మగు వరమాక్ర యొక్క. వీకవర ల్వేఒపిఐ 

ముఖ్యముగా చిత్తైకాగ్యతను గలుగంశేయు  నిదిథ్యాసనమునందును,  భ్యానవల్ = 

ఛ్యానమునందు వలె, నిర్బంధ! = నియమము, నహి = లేనే లేదు. 

లొ ప్రశ్యగఖన్న ముగు సరమాత్తను థా్య్యాన్ం చెడు విషయ 

నున “తచ్చింతనం గొత్క_థన మనో “సన్యం తత్స )భోఢనం, ఏతదేక (a 0 క్ 
పరత(ం చ్ బ్రహోభ్యాసం సిద థా? అనెడి నూటయాణువ శ్లోకం 

చగగూంబ డెను, ఆవర బప వ తరగ బున నుపాయమను చక్పాంబసను, ఆ ర బ్రహ్మమును వప్రత్టగ ఖన్న 

స్వరాపషముగ సరదా 'భ్యానింపవలంయును. అట్ట పర చి హూమును గుజిం 

చియే ముచుటించుట "మొవలఒగునదియే యుపాయం బగును, న N ఛ్యా 
మునందు వలే బ్ర హుమునుగుణీంచి నిదిధ్యాసనమును చేయుటలో 

నియమము వని లేదు. 

అవ, థ్యానమందు మాత్రము నిర్భంధ మేమి యున్నది ? 'ధ్యానింపందగిన 

నూ రిని జింతించుటము కదా యని శంకించి యందలి నిర్చంధమ' ను "చెలుపుటకు 

'ఛ్యానస్వరూపమును జెవుచున్నాండు;-- 

న్గో * మూారర్థిప శర్యయసాంతత్యమ న్యాన౧తరిఛం ధయ 
ఇచ కాగ్ గ . చాటి ప ర న అ క గ్ రి ( ార్టనం తత్రాతినిర్శంధ్ మనస] ఎం దణాత్త నః, 110 

వ్యా. నను భ్యానస్బ ఇ్యుయిచిం Ww "మృత కతా త్ల ౩" నిర్బంధ ఇత్య్యా 

శంక్య ఛ్యాచే నిర్భంధం పర్మ్శయితుం ధ్యాన స్వరు*చం తొదదావామూ రీతి. 

యో బుచేస్నంబంధినాం మూ రివ గయానా జేన తొనముూ? గ్లిసోదరాణాం పత్వ 
య A న WF ఫీ జరి టో ఖీ 

యానాం యత్సాంకశ్య మది చిన్న కేయా వ_౮ మనం ఠదచన్య్యానంఠేరితం అస్యేన 

విజాతీయ ప్రశ్యయేనావ్యవహితం సాన మత్చుచ్భు లే నీవు 'భ ఖృనన్వరు "వం నిరావ్య 

త్ర నిర్భంధం డర్శయలతి.' 5 తి. నది పర్యటన శీలన్య కరితుర గా బే శేకక్ర స్తం 

బం యు చ “లర్? వ ఛదింపట ఖాది, భాదా బంధనేన యఖోవరోసో భవ కద్వదితి భి 
టీ. థధీయ! = అద్ది యొక్క ము గి ప్రళయ సాంగత్యం = మూూదర్చి ౫ ఆయా 

\ అలు td 

'జేపఠతలయొక్క్ల, వప్రశ్యయజస్వరూవ జ్రాసములయొ? ట్రా సాంతత్యం జ ఎడ తిగకయుం 
| 

డుట, అన్యానంతరితం = అన్య ౫ 'వీజువిషమయిము'చీళ, ఆనం కరితంజవ్యవ ధానము తేని 
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దనచు, ఛాన్ట్రీనం = ధ్యాన మన(బడుచున్న ది. కక్ర=అట్టిభ్యానమునం౦దు, చంచలాళ్త 

న$ = చపలస్ష్ట భావము గలిగిన, మనసక=చి త్తమునకు, ఆతినిర్భంధ$ = ఎక్కువ నిర్భం 

ధము, (అస్తి = కలదు) 

తా, దేనిని మనము ఛ్యానింతు మో యామూ_ర్థివిషయక మగు 

జ్ఞానము కప్ప అన్యవిషయక మగు జ్ఞానమునకు నవకాశమను "లేదు, 

వచేవతావమూూ్షిని థ్యానింతుమో యామ్తూ_ర్తిథా్యాన మవిచ్చిన్న 

తె లథారవలె నుండుట థ్యానలతుణము, -ఈవిధ మగు ఛ్యానములో 

నత్య్వంతము చపలసభావ మగు మనస్సును గదలకుండ నిల్పుటయందు, 

కరితురగాదులను కట్టుకజ్ఞను బంధించినట్లు గొప్ప నిక్బృంధనము గలదు, 

ఆవ, మనస్సు చాల చపలమైన దనుటయందు గీతా వాక్యమును బృమాణముగాం 
లో 

జాపుచున్నా (డు? 

న్లో, చంచలం పాం మన; కృష్ణ ప్రమాథి బలవద్ద ఢం, 

తస్యాహం ని గ్ర పొం మన్యే వా యోరివ సువుప్క_రమె. 120 

ప్రమాణయలతి.... చం చలంహీలి, 

ప్రమాథి (పృమథశీలం పురుషస్య చ్యాకులక్ష్ట కారణం బలవత్సమర్థ మని గ్యూవ్యామి 

త్యర్థః. దృఢం సత్యసతి వా విషయే లగ్నం తత ఉఊద్ధర్తుమశక్యమిక్యర్థః, అత స్తస్య 

మనసో నిగృవహో వాయోర్నిగ్నవా ఇవ నుదుష్కు_రః. 

వ్యా. మనసశ్చాం చల్యాచౌ గ్తా వాక్యం 

టి. "హాక్ళమ్ల = పీక్ళష్ణా ! మన$ = మనస్సు, చంచలం= మిక్కలి చవలస్వభా 

వము గలదియు, ప్రమాధి = ఎవ్వుడును వ్యాకులత గలిగించునదియు, బలవల్ జని గ్ర 

హింపశక్యము గానిదియు, దృఢం = సద్విషయమునో దుర్విషయమునో వట్రుకొనెనా 

యావిషయము నుండి మరలింప నలవికానిదియు (భవతి=అగుచున్నది) తస్య = అట్టి 

మనస్సుయొక్క_; న్మిగృవాం = అరికట్టుటు చాయోరివ = గాలిని నిరోధించుటను 

వలె సుదుష్కరం = చాల దుమ్కరముగా (చేయనలవిగానిదిగా, మన్యే = కలంచు 
చున్నాను. 

తా, అర్జునుయకు భగవంతునితో ని ట్లను చున్నాండు:.___టకృష్ణూ ! 

మనస్సు ఎస్స్వుడును జలించునదియు వ్యాకులత గలిగించునదియు ని గ్ర 

హింప నలవి గానిడియు నవిషయముననేని పృవోంచెనా యిక 

నచ్చటినుండ మరల్చ శక్యము గానిదియు నై యున్నది. పట్టి మనస్నును 
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న్నిగృపి ఘాంచుట వాయువును నిగ్సహించుటవ లె చాల కష్టసాధ్యము గా 
నున్నేది. 

అవ. మనోనిగ వాము దువ్బు_రమైన దనుటలో గీతావాక్యమును బెలిపి యోగ 
వాసీషస్టమునందలి శ్లోకమును బ్రమాణముగాం జూపుచున్నాండు:.-- 

న్లో, అప్యద్ధీసానా నృ న హత స్సు మెరూన్తూలనా దవి, 

అవీ వహ్న్యశనాత్సాథో విషమళ్చి త్త తని హః, 121] 
వ్యా: మనసో దుర్ని గృవాశత్యే వానిష్టవాళ్యమపి ప్ర ప మాణయతి...ఆపీలి. 
టీ. హేసాధో = ఓీవసీష్థమహార్షీ , అబ్ధిపానాదపి = సముద్రోదక్రము నంతయు 

త్రాగుటకం టెను, మవాత$ = నోవ్పది యగు, "సుమేరూన్యుల నాదప్ఉనొవ్ప మేరువర్వ 
క్సును వెల్ల గించుటకంటెవ, వవ్న్యశనాదపీ = అగ్నిని మృింగుటకంటెను, చి త్తనిగ, 
హః = నునస్సును వశవజచుకొనుట, విషమ = సాధ్యముగానిది, భవతి = ఆగు 
చున్నవి. 

తా, ఓవనీస్టమహరర్షి! సము, ద్రోదకము నంతయు పానము చేయుట 
కంశును, వర్వతములలో గొప్పడి యగు మేరుపర్యుతమును వెల్ల గించుట 
కం చెను జ్యాలాగ్న్నిని (మి,0గుటకం కును మనస్సును నికోధించుట 

చాల కష్టతర మగు నని శ్రీరామచంద్రమూర్తి 'తె'ల్చెను, 
అవ, ఇట్లు ఛ్యానవిషయమున మనస్సును నిగ హించుట మొదలగుకష్ట మలిశ 

యముగా నున్నది; బృహాభ్యాసమున నిట్టి నిర్బంధమురం లేవని శెల్పుచున్నాండు: 
స్థ కభనాదొ న నిర్భంధశ్శ్ళ ఎంఖిరాబద్ధ దేహవత్ , 

కిం త్వనం లేతి హాసాబై చ్రైర్వినోదో నాట్యవద్ధియః, 122 
వ్యా. ప్రకృతే తతో వై వైషమ్యం దర్శయతి-కథాదావితి. శృంఖలాబద్దచే 

హన్య యథా నిర్బంధ! న తథా కథ నాదావిత్యర్థః. ఆదిశబ్దేన తచ్చింతనాది న సంగృ్భృవ్యూ 

తేన "కేవ లం నిర్బం థధాఖావశ్చ (పృత్యుఠ థియో "వినోద ఇహ్యాహ_కింత్వితి. ఇరెవోనః 

పూర్వేహిం కథా ఆద్యా యేషాం లౌకికకభానుకూలయు _క్రీదృషాంత ప వ్రదర్శనాదీనాం 
కే అనంతాః అసంఖ్యాః, అనం తాశ్చతే ఇతిహోసాద్యా శ్చేత్యనం సశేశవాసాద్యా 
స్రైర్ధియః బుబ్ధేర్వినోదక క్రీ కీ డావిషయో భవతి. త శృదృహ్లాంతః._నాట్యవదితి. నృత్య 

గ్ర ూానిరీత్ గామి వేత్యర్థః. 

ట్రీ, శృంఖకాబద్ధచేహూవల్ - శృంఖలా వ సంకెళ్ళ చేత, బద్ధ = బంధింపబడిన, 

'దేజబూవల్ = చేవామునకు వలె కథనాబౌొ = పరబ్రవాన్టరూవమును. గూర్చి చెప్పుట 
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“వెుదలగు వానియందు, నిర్చంధ$=క ప్రము; న=లేదు. కింతు=ఇయక "నే మనలా, ఆనంేశి 

వోసాద్యః -అనంత = లెక్కలేని, ఇతిహాసా ట్రైశ=ఐపూర్వులకథలు మున్న గువానిచేక, 

ధియః = బుద్ధికి, నాట్యవల్ = నాట్యమును .జాచునట్టు, వినోదక = ఉత్భాహము 

(భవేల్ = కలుగును). 

తా, సంశెళ్ళచే నిర్భంధింపంబడిన దేహమునకు గల నిర్భంభము 

వంటి నిర్వంధము, బ్రహ్మ హూస్వరూపవిపషయికసంఖాషణచింతనాదిరూప 

నుగు బక బ్రహాభ్యాసమందు తేకపోవుటయే కాక, ఇతిహాసము చేతను, 

అపరిమితలె "కికక థానుకూల యు కి దృష్టాంతములను జూజ్రట చేతను, 

నాట్య క్రి యను జూచునప్పుడు బుద్ధికి వినోదముగ నున్నట్టును ఈ 
బ ద్రిహ్లాభ్యాసమందుంనాడ. బుద్ధికి ఉత్సాహ మతిశయించును, (వ్రితిహాస 

మనంగా వూర్వులయొక్క_ చరిత త్రము). 

అవ. కథాదులవేత చిత్తైకాగ్రశారూ మగు నిది ధ్యాసనమునకు విఘూతము 

గలుగును గదా యని శంకించి సమాధానము బెవ్వుచున్నాండువాలా 

న్లో, చిదెవాళ్తా జగని న్ థ్యెత్య త్ర పర్య వసానశః, 

నిదిథారాసనవి తే సేతీడాసాదిఫీర్ళ వేక్, 128 

వ్యా. నను కథాదిఖిరపి తదేకపర రళ్వవిభూశస్స్యాదిత్యాకం క్యావా=- చి దే వేతి= 

ఇతిహాసాదీనామాకా చిన్నాత్రరూపో న జేహాదిరూపః జగచ్చ మిభ్యీ త్యేతసిన్న శే 

పర్యవసానాన్న తె రేక దేకపరళ్వశచ్దాభిధేయస్య _ నిదిధ్యాసనస్య నవిశ్నేవ ఇత్యర్థః, 

టీ, ఆత్తాప్రశ్యగాళ్య, చిదేవ = చిన్నాత్రరూపుడు జగచ్చ = జగత్తంశయు, 

మి భ్యేతిజమిథ్య యనియు, అత్ర, = ఈ అర్థమునందు, పర్యవసానత $= బ,హోభ్యౌసము 

పర్యవసీంచుటవలన, ఇతిహాసాదిఖి?-ఇతిహాసజ=పూర్వపు చరిత్ర తలు, ఆదిఫ్టీ=మొదలగువాని 

చేక్క నిదిధ్యాసనవి మేవ - నిదిధ్యాసన= బృవాభొవమునకు, వీ ఏికేపః = విభూతము, న 

భచేతల్ = కలుగ నేరదు, 

తా, వ వత్యగాత్మ చిన్నాత్రు, 6 డగున్కు జగత్తు మిథ్య యగును 

అనెడి యర్థనునంను వీర్యవసేం సుటవలన వూర్షచరి త్రలు ముదలగు 

వానిచేత "నీను బ్రహమనై తిని (బ్రహాహమన్మీ అనెడి బృహూభాన 

మునకు (నిపిథ్యాసనమునక్సు భంగము గలుగదు, 

అవ. ఇతివాసాదులచేత నిదిధ్యాసనమునకు భంగము గలుగనిచో కృషివాణిజ్య 

ములు చేసీనను నకవరత్వమునకు (యహూ భావమునకు భంగము కలుగదా యని యాశం 

కించి. బదులు చెప్పుచున్నాడు. 
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న్లో, కృషి వాణిజ్య నేవాడా శావ్యతర్కాిశేషు చ 
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వాన్టీ* నన్ఫొతివాసాదీనామంగ్కా శే కృష్యూ చేరపి ప్రస క్త్స్సా నదిత్యా 

న ౦క్యాహ--ాకృషీతిం 

టీ. ధీజాబుద్ధి, కృషి వాణిజ్య సేవాదౌ - కృషి = వ్యవసాయము చేయుటయం దును; 
వాణిజ్య = వ_రకము చేయుటయందును సేవాదౌ = నాకరిచేయుట మొదలగు వాని 

యందును, కావ్యశర్కాదికేషు చజకావ్యములు తర్క_శాస్తృము మొదలగువాని నభ్య 

సించుటయందును; ప్రవృశ్త్యా= ప్రవ_ర్థించుటచేత, విక్షీష్య'తే = విశేషముగా చలించు 
చున్నది. తెః = ఆ కృషి మొదలగుచాని చేత, త శ్ర = అచిత్తెకాగ తయందు, సత్య 

సంభవాల్ =నేను బవా మెలి ననెడి న స రణయొక్క. అ ంభహల్ = సంభవింపక Un 
పోవుటవలన (బుద్ధివి శేషము గలుగును. 

తొ బ బ్రహ్టోభ్యాసము చేయువాడు వ్యవసాయమును వర్తక 

మును నాకంన్ కావ్యణ ర్కాదులను నభ్యసించుటయు "మొదలగు వ్యవ 

హారములను జేయునవుడు వానిచి త్త మితర్నత్ర ప్రవ ర్రించుటచేత 
నేను బ్రహ మైతి ననెడి నిదిధ్యాసనము చేని వనుచు వి'కేపనును 

బొందుచున్న ది. కాన్రన బ్రహ భి భాసనునకు కృషి వాణిజ్యాదులవలన 

భంగము గలుగును, 

ఆవ. వ్యవసాయము మున్నగునవి తత్త్యానుసంభానమునకు, విన్ను కారులు గనుక 
వానిని బరిత్య జింపవలయును. అట్టివియే కనుక భోజనము 'మొదలగువానిని మాత్రము 

వరిత్యజింవ పవలదా యని శంకించి సమాధానము 'శెవ్వుచు న్నాడు: 

న్లో, అనుసందథ తై వాత్ర, భోజనాదొ వ వ్రవర్దితుం, 

న్ట్్ర క్యలేఒత్యంతవి తేపాభావాదాళు ? పునస్త ఎ లేకి 125 

వ్య నను కృహ్వాదీనాం తత్త్యానుసంథానవిఘాళి తేన, త్యాజ్య ల్వే భోజనా 

చేరపి కఖాత్యా త్తదవి త్యాజ్య మే వేళ్యాశం క్యావా---అనుసందధ తై వేతి. కుతఇత్యత 

ఆహ---అత్యం లేతి. విశే పాభానో౭పీ కుత ఇత్యత ఆహ-..అశు పునస్మ ఎ కేరితి. 

టీ. అనుసందధతా = తత్వాానుసంభానము చేయుచానిచేశ, అక భోజనాదౌజు 

ఈభోజనము మొదలగువానియందు, అత్యం తవి తే పాభా వాల్ =అంతగా బిశేవము లేక 

ఫోనటవలన, ఆశు = వెంటనే, పునణతిరిగి స స్థృ లే? = నేను బహము ననెడి స సతి Set 
గలుగుటవలన్క ప్రృవర్షితుం = పృవర్థించుటకు, శక్యతే ఏవ = శక్యమే యగుచున్నది. 

చేదాంతేk గే ర 



546 శ్రీ వేదాంతపంచదశి, స ప్పమప వ్ర కరణను 

తా, బ్రష పభ రసము చేయువాండు కృపూూదులను మానినట్లు 

భోజనాదులను పూనవలసీనవనిలేదు. ఎందువలన ననంగా భోజనాదుల 

వలన నించుక బ్ర హభావమునకు మజుపు గలిగినను వెంటనే మజిల 

జ్ఞాపకమునకు వచ్చును గనుక భోజనాదుల మానవలసీనపని "లేదు, 

అవ. ఇంచుకంత విశేవము గలిగినమా త్ర, త మున పురుషార్థమునకు హాని కలుగచా 

శ్లో తత్తర విస సృలిమాతశ్రాన్నా నర్గ నర్గః కింతు విపర్భయాత్ , 

విపర్యేతుం న కాలో స్తీ యుడీతి స సృరతః కషచిక్ . [06 

వ్యా* నను తదానీం విత్నేపాభావేజవి తత్త రవిస్య ఫతిసచ్భావా త్పురు హోర్థహాని 

స్చా గిది ల్యాశం క్యావా---త త్త ష్టవిస ఎతీతి* నుత సర న్టీనర్ణ ఇత్యత ఆహా. కింతు 

వివర్యయాదితి. విస్త రణే సతి విపర్యయోడఒప్ స్యాదిత్యాశం క్యాహ---వివ ర్యేతుమితి. 

టీ. కక ్టవిన, ఫలిమాత్రాల్ = బృహ్మస్వరూపమును మటజిచినంతేమ్మాత్ర మున, 

అనర్థ = = పురుహోర్గమునకు వాని, న=లేదు. కింతు=మణీ యే మనలా, విపర్యయత్ జ 

విపరీకభావనవలన, (ఆనర్థః= పురుహోర్థహానియగును). ర్యుడితి = కీన్నుముగా స్మ స రతః 

్రువాభావమును స,రించుచున్న బాం డగుచుండయా, క్వచిత్ = వద వివ 

శ్యేరుం = విపరీతభొవమును బొందుటకు కాలః = అవకాశము, నొ స్రీ = లేదు. 

తా. ఇంచుకంత బ్రహ్మ పహూఫావమును మజచినమాత్రాన వును 

పార్ధహోని చేదు మతి జేనిపలన ననగా నేను మనుష్యుండ నని విస 

రితఫావమును బొందుటవలన పురుహార్థహాని యగును. స్నానభోజ 
నాదులను చేయుచున్న పడు కొంచెము బ్రహూఫావమును మజుచినను 
వెంటనే బ్రహభావముతో నుండవచ్చును గనుక విపరీతభావన కవ 
కాశము శద కాబట్టి పురుపార్ణహాగియు లేదు. 

అవ, భోజనాదులయందు (ప్రవ వ ర్రించినే తర్కాఫ్యానము మొదలగుచాని 

యందును ప్రవర్తించుచుండంగా త ర్కా-భ్యాసాదులవలన (బృవాభొవమునకు భంగము 

కలుగు నని యేల ఇెస్వుచున్నా రనంగా చెప్పుచున్నాడు 

న్లో, త EX లే రవసరో నా _స్త్వ్వన్యాఫ్యాసళాలిను, 

వ వపత్యుతాభ్యాసఘాతిత్వా దృలా త్త త్త తము వేశ్యలే. 127 

వ్యా* నను భోజనాదిమ ప్ర పృవృ త్తస్య్రేవ తర్మాద్యభ్యసపృవృ త్రస్యావీ తత్తర 

స రణం కింన స్యాదిత్యాశంక్య్యావాయూ-కే త్త వన రితి న శేవలం త త్యానుసంధా 



తృ _ప్పీదీప వ్ర కరణము ర్ర్47 

నావసరాభావ నీవ కింతు కావ్యతర్కాద్యభ్యాసస్య. తత్వాభ్యాసవిరోధితా త్తదాసీం 

స్మ ఎ్రతనుపి త్ర త్త go బలాదుపేత్యుక ఇత్యాహ---ప్రత్యు లేతి. 

టీ, అన్యాభ్యాస శాలినః-అన్యజతర్కుము మొదలగు నికర శా స్త్రములయొక్క్య, 

అభ్యాసశాలినః = అభ్యసించెడు స్వభావము గలవానికిి త్త రన లేక - తత్త్వ = 
ద్రవాభానముయొక్క.; సృ తేక = సరించుటక్కు ఆవసరః = అవసరము, నా _స్టీ = 
లేదు. ప్రత్యుత = విచారింపంా, అభ్యాసఘాతిత్వాత్ = బవాభ్యాసమును. జెడ 

గొటున దగుటవలన, బలాత్ = ఇతర శా స్తాభ్యాసబలమువలన, తత్త్వం = బ,హోను లూ 9) జాక్ వారీ 
నంఛానము; ఉెపీత్యు తే = ఉెపీఠ చేయబడును. 

తా, తర్కాదుల నభ రసించెడు వానికి తతాగనుసంఛానమున 

కవకాశ ముండదు. బ్రింతయేకాక యవి యనాత్మ శాస్త్రము లగుటం జేసీ 
తత్త్వ భ్యాసమునకు జాధకనము లగును. అందువలన తత్త్వ్వానుసంధాన 

మువేహీంపంబడును గనుక త ర్కాద్యభ్యాసము బ్రహ్వభ్యానికి తగ దని 
చెప్పితిమి. 

ఆవ. తత్త్వానుసంధానమునకు బాధకములం గనుక యవి త్యాజ్యము లనుటకు 

ద, మాణముం జూపుచున్నా డు: 

క్ అఆ అట . న్ ॥ తమెవైకం విజానీథ హ్యున్యావాచో విముంచథ, 

z వ ॥ లై బ్రతి శ్రుతం తథాన్యత్ర, వాచో విగ్ధావనం త్వితి 128 
వ్యా. తత్త్వానునంధానవిరోధి త్వా త్యాజ్య క్వే ప్రమాణ కేవ “తమేవెకం విజా 

నథాత్తాన మన్యా వాచో విముంచధ, అమృతసై నన సేతు” రితి (శ్రుతి వాక్యమర్థతః 

పఠతి శ మే వేతి. “నానుభ్యాయాద్భహూాం చ్చృబ్దా నాష్టచోవిగ్లాపనం హీ తిది 

'స్వేతదపి వాక్యం శూయత ఇత్యాహా..-కేతి, 
టీ. వీక్రంజఅద్వి తీయుండగు, త మేవ=అపర బృహృముే, విజానథజ తెలిసికొనుండు, 

అన్యా! వాచ! = ఇతర శబ్బములను, విముంచ = విడువుండు;, ఇతి = ఈవిధముగా, 

శుతంహి = ముండకోపని షత్తునందు చెప్ప(బడినదిగదా, తథా = అదేవ్రకారముణా, 
అన్య త=వేల్ొక శు తియందును, వాచః=వాక్కు_కకు, విగావనంల్వితి = శ్రమహేళతు 
వగు నని, (వెవుంబడినది. 

తా, శు, *తమేవై కం విజానథాతాన మన్యావాచో విముం 
‘| గా శీ 7 

చఖా అమృతనై ఇహ నేత్రుః”” అద్వితీయుం డగు నాపరమాత్త నే తెలిసీ 
కొనుండు, అనాత్త విషయశములగు నికర వాక్యములను విడిచి పెట్టుడు. 

మాశుమునకు ఇట్టి బ్రహూసామొత్కారనము సముద్రమునకు చెలియలి 

(ద్ర 



ర్శరి శ్రీ వేదాంకపంచదకిి సప్పమ ప్రకరణము 

కట్టన లె హాద్దగుచున్నది అని యా, శు శుత్యర్థము. శ్ర శు “నానుథ్యాయా 

బపహారాంచ్చభ్రాన్యాచో విగాపనం హీ కా కక్ 2) అనోత్త నిషయకములగు 

ననేక శబ్దనులను స్మరింప రాదు, అట్లు స్మ రించుటనలనే మనస్సునకును 

ఉచ్చరించుటవలన వాక్కు_నకును శ్ర 'మ కలుగును. అని దీని యర్థము, 

కావున  శావ వెత ర్మాదుల నభ భ్యోసించుట బ్రవ్మోనుసంఛానమునకు 

భంగకరము గనుక వానిని తళ్యానుసంఛానము జేయువాం డవళ స్ట 

ముగా విడిచి వెట్టవలయును, 

అవ. స్నా నభోజునాదులను చేయవచ్చును. కావ్యతర్మా-దుల  నభ్యసీంప( 

గూడదు అనుట నా కంత బా గుండలేదు. వదలిపెట్టిన శెంటిని వదిలి పెట్రవలసీన దే, 

స్వీకరించిన ఆంటిని స్వీకరింపవలసినటే యని పట్టుదలతో (బ్రశి్షింపంగా సమాధానము 

చెప్పుచున్నాడు? 

న్లో. ఆహారాది త్యజనైవ జీవే చ్భాస్ర్రాంతరం త్యజ, 

కిం న జీవసీ యేనె నైవం కరోప్యుత్ర, దుర్నాగృహము. 129 

వ్యా. నను తత్హ్యానుసంథా నాలి క్త కమానోరాది హా న త్యజ్యత వవ మితర 

శా స్తాద్యభ్యాసోజవి క్రి కియతొ మిత్యాగ, వాం కుర్వాణం ళు ప్రత్యావాఆహారాదీతి, 

టీ. ఆవి రాది=జఅన్న పొనాదులను, త్యజక్ =విడిచిపె పెట్టినచో, నైవ జీవేల్ = 

జీవింప శక్యము కాదు. శా స్తాంతరం = ఇతర శాస్త స్త మును (కావ్యతర్మా_దులన్సు, 

త్య జక =నదలిపె పెట్టుచు, న జీవసీ సక్రిం = జీవించలేవా ేకీవింపవచ్చు ననుట), ఆత్ర జు 

ఇందువిషయమున, యేన = ప్రీకారణమువేక, ఏవం = ఈవిధముగా, దురాగృహార జ 

చెడ్డపట్టుదలను, కరోషి = చేయుచున్నావు! 

తా, అన్న పానాదులను వర్జించి బ్రతుక లేము. కావ్యత ర్కాద్యు 

భ్యాసమును వర్జించి బ్రతుక లేమా ? బ్రతుకవచ్చును,. ఇట్టివిషయ 

నున స్నా నభోజనాదలు ద్రిహ్లాభ్యాసమునకు చాధకములు గావు, 

కనుక చేయ వచ్చు నని చేను చెప్పగా కావ్యతే ర్కా-దాలు గూడ 

జేయ వచ్చు నని నీ కీ పిచ్చివట్టుదల యేల? కావ్యత ర్కా-ద్య్భభన్నాము 

వలె భోజనాదిక మపాయకరము గా దని భావము, 

అవ. అయిలే జనకుడు మొదలగువారు త త్తవిదులం గద. చారు రాజ్బవరి 

'ఫాలనము "మొదలగు వ్యవహారముల నెట్లు వేసిరి అని ప్రళ్నించుచున్నాండు:--- 

న్ జనకాదేః కథం రాజ్య మితి చేద్దుశథ బోధతః, 

తథా తవాపి చేేత్తర్కం పథ యదా కృషిం కుకు, 190 
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. వాసి నను, తరి జనకాదీనాంగ త్ర _్ల పవిదామవి కథం రాజ్యవ పరిపాలనాజో 

వ్రవృ శ్రిరితి శంకతే._జనకాబేంతి, చృళావకోడజ్టానిక్యాత్తేహాం సా న బాధే 
త్యభఖిప్రాయేణ పరివారలి._తర్ణి మమాపి దృఢబోధో2. స్తీతి వదంతం (పృత్యావా. 
త-భీతి. 

టీ: జనకాడేః = జనకుడు మొదలె న వారికి, రాజ్యం = రాజ్య పాలనము 

మొదలగు వ్యవహార పృవృ ర్తి, కథమితి చేత్ =ఎట్లు పనికివచ్చె నంటివా, దృఢబోధత;- 
దృఢఇచలింవని, బోధళః = అవరోతజ్ఞానమువలన (వనికి వచ్చె నని తెనియుము, 
శవావీ=నీకున్కు తఖాచేల్ = అట్టి దృ థావరోతజ్ఞా బానముగలిగి యుండెనేని, తర్కం = 
కర్కశాస్త్ర స్తమునుు వఠజు =అభ్యసింపుము. యద్వాజ అట్టుగాక, కృషిం = వ్యవసాయమును, 
కురు = చేయుము. 

తా, జనకుండు మొదలగు జ్ఞానులు రాజ్య సరిబాలనము మొద 
లగు వ్యవహారములు చేనీయుండోలేదా అని యనెదవేమో వారు 
దృఢ మైనయపరొ మనను గలవారు గనుక అఆవ్యవహారాదులు వారి 
బ్రహాభ్య్యాసమునకు బాధకములు గాకపోమొను, నీకును అట్టి దృఢ 
జ్ఞానము కలిగియుండినచో నవ్రణు కావ రత ర్మా_ ఛ్యానముం real 
కృషి వాణిజ్యాదులు సల్సినను బాధకము లేదు, దృ ఢాపరోతుజ్ఞానము 
గలుగకవూర్వము ప్రా వ్రాణములు నిల్చుటకు నన్నపానాదులు దక మణి 
యెవియును బనికిరాపు. 

అవ. తత్త ష్టివేత్తలు సంసారము నిస్వ్సార మొన దని యెలింగియు "నేల సంసార 
మునం బ వర్థించుచున్నారో అని యడిగెదవేని చెప్పెద వినుము: ల ఆవి 

న్లో, మిఖ్యాత్వవ వాసనాదా" Fe ప్రారబ్ద య కాంకుయా, 

అకి క్లీక్నంతః ప్ర, పవ ర్తంతె స్వన్నక ర్షానుసారతః, 181 

వ్యా. నను క్త _త్త్ విదస్పంసారాసారతాం జానంతక కుత న్న, (ప్రవ క్రిమ్యం లే 
ఇ త్యాశంక్య ప్రారబ్ధస్యావళ §ం భావిఫలత్వాద్భో "గన శత్తత్ మయాయ ప్రవృత్తి 
రిళ్యాహ--మిథ్యో కతి. 

టీ, మిథ్యాఠ్ష్టచాసనాదాొ రే సల నతి = మిథ్యాత్వజ ఉజగక్ మిఖ్యాతపము యొక్క, 

న'సనా = సంస్కారముయొక్క, దా న్య్యనతి = దృఢత్వము గలిగియున్నప్వుడు, 
స్రారిబ్ధతుయి కాంతయా - ప్రారబ్ద జు ప్రారబ్ణక ర యొక్క, శయ = నళించుటయొక్క, 
శంతయాజకోరిక బే వతు అక్షి శ్నంతకజవీమి శ్రమ 'బేనివారగుచు, స్వన్వక రానుసారతః= 

పవ రం బే = వ గి: . శమ తమ స్రారబ్ఞా నుసారముగ, (ప్రవర్శం ల = ప్రపర్హించుచున్నారు 



ర5్0 శ్రీ వేదాంతపంచదశ్సి స్వష్పమప్ర, కరణము 

తొ, జ్ఞానులు జగత్తు వి్య యనియు, బ బ్రవస్వరూపము కన 

నితర మేమియు లే దనియు దృఢజ్ఞానము గలవారు" గనుక 'ప్రానజ్ఞ 

కర్ణము ననుసరించి యా ప్రారభ్ధమయమును నోరుచు శ్లేళరహిత్నుత 

సంసారమున చైవ _ర్టించుచున్నారు. 66 (ప్రారబ్ధం భోగతో నక్వేత్ 5» 

'ప్రారబ్దకర్మ మషుభవంచినం గాని తయింప దని యున్నది గనుక ప్రాకజ 

క్లాయముకొజకుంగాను జ్ఞానులు సంసారమున |బ్రన_ర్హించుచున్నా వనే 

యుబుంగవలయును, 

అవ. అయితే అనాభారమునందుం గూడం బ్రైవృ త్రి యుండునా యని శంకిం-చ్చి 

బదులు చెప్పుచున్నాడు; 

న్ ఆతి ప్రసంగో మాళంక్యస్ప కర్మ వశవ_ర్టినాం, 

అస్తు హా శ్రేన శశ్వేత కర్మ కర వారేయితుం వద, 129 

వ్యా. తర్ష ర్రృష్టనాచాశేజవి ప్రవ శ్రీస్స్యాదిశాగిశం క్యావా=-అతి ప్రసంగ ఇతి. 

శ్రారట్దవశాడేవాలీ ప్ర ప,సంగోడెపీ స్యాసళ్యాళం శ్యాంగీకరోతి=.అ ప్ల స్తితి. 

టీ. రకర వ వశవ ర్హినాం = తమ ప్రారబ్ధక ర్థాధినము గాయ బవ _ర్రింవెడె శ్రానులత్కు 
Uy 

అతి ,ప,సంగః=అతిప,సంగము, మా శంక్య = చ శంకింపరాదు. అస్తు వా=ఐఅతి ప్రసంగ యు 
(UU) (6 

గలిషనలోలుగుంగాక, కేన = ఎవ్వని చేత, కర్మ = ప్రారబ్ఞకర ము చవారయితుం = నివాదిం 

చుటకొటకు, శశ్యేత = శక్యమగునో, వద = చెప్పుమా. 

తా. తమ తమ ప్యారబ్దకర ము ననుసరించి పవ ర్సింన చెడి జ్ఞానులు 
థి -ా 

విధినిపేధముల గమనించి ప్రవ ర్తింప రనగనాడద ఒక కపేళం బ్రవ్నర్తిం 

చినం బవ _ర్రింతురుగాక, "్రార్థకక్క మును నడ్డగించుటకు ఎవడికి 

శ్ర సదు? విధిని వ.ధరూవళా స్త్ర సము నుల్లంఘీంచుట అతిప్రసంగ 

మనంయడును. అటి అతి ప సంగము గలిగినను జ్ఞానులకు తప్పు లే 
రు (WU ద 

దనులు. 

ఆవ. జ్ఞానులకును అజ్ఞానులకును బ్రారబ్ధకర్శ మును తేప్పక యేనుభవించుట నమూన 

మెనయెడల పీరు జాను లని పీ రజాను ల తారతమ్య మే మున్నది? అని శంకించినంల 

చెప్పుచున్నాడు ఇ 

న్ జ్లానినో ఒజ్ఞానిన శ్చాత్ర సమే (ప్రారబ్ధకర్మ ణ్ _ 

న న చేశ జ్ఞానినో 3 థై. ర్యోన్లూఢ నః క్రి ఇ క్లశస్టేత్య దై రతం, 183 

వ్యా. నను ఏ జ్ఞాన్యజ్ఞానినోః శ్రా ప్రారబ్ధకర ర్యృణ్యవశ్యభో కృవ్యతయా నమానే2౭.నయోూోా8 

ఇతో ఇ వెలతణ నిదర తానశంకా వాసన తి, న్రగిద్ధంల బ్రైంకా జాన 9 
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టీ, అత్ర=స్రారబ్ధకర్మ తప్పక యనుభవింపవలసీనచే అనుటయందు, జ్ఞైనినః ఆ 
జ్ఞానికిని అజ్ఞానినశ్చ=అజ్ఞానికిని ప్రారభ్ధకర్మ ణి = ప్రారజభ్ధకర్శ 3; సమే సతి = సమానమె 

యుండగా, జ్ఞానినక=జ్ఞానికి, థౌర్యాల్ = 'ధెర్యమువలన్క “కేకకి = కష్టము న= లేదు, 

మూఢథకి = అజ్ఞాని; అధెర్యతః = అభైెర్యమువలన, క్ట శ గ్రతివ్షేశము నొందుచున్నా (డు 

(దుఃఖవపడుచున్నా(డు 

తా, జ్ఞాన్యుజ్ఞూనులకు ప్రారబ్ధకర్మ ననుభవించుట సమానమే. 

మైనను ఎథెర్యమువలన జ్ఞాని దుుఖపడండు. అజ్ఞాని దుఃఖవడును, జ్ఞానికిని 

అజ్ఞానికిని నిదె భేదము. 

అవ. ఇవ్వు డిందువిషయమున దృష్టైంతము చెప్పుచున్నాడు; 

న్లో, మారే గం తొర్ల ర్ల షయోాక్నాంతె సమాయాముస్యదూర శాం, 

జానా భె దై వ్యోద్దుతం గచ్చ త్యన్య స్తీ స్తిప్టతి దినదీః, 1834 

వ్యా, త, దృష్టాంతమావా----మార్షఇతి. 

టీ. మా'చ్చే=మార్లమునందు, గంత్రోః = ఫోవ్రుచుండెడి, ద్వయోకి=జ్ఞాన్యజ్ఞానుల 

కిరువురకును, శాంత" = శృ, సమాయామపి = సమానముగా నుండినను, ఢౌర్యాల్ = 

థొర్భమువలన, ఆదూరతాం = సామోవ్యమును, (జ్ఞానీ డా జ్ఞైానియగువాండు) జాన = 

స_ర్జెిజుగుచు గచ్చతి = పోవుచున్నాండు, దీనధీః = దైన్యబుద్ధిగల, అన్యః = మటీ 

యొకడు క తిస్టతి = అధెర్యమువలన నిలుచుచున్నాండు. 

, ఒక చోటికి బోవలయు నని జ్ఞానియు నజ్ఞానియు బయలు 

చెణి మార్గమున బోను చుండగా కొంతదూరము పోవుసరికి నిరువుర 

కును మార శ్ర మ సమానముగా నుండినప్పటికిని జ్ఞాని (థెర్భ్రము చేత 

పోవలనినతావు చాలదగ్గర నున్నట్లు తలంచుచు ననాయాసముగాయ 

బోవుచున్నా (డు, రెండవవాం. డగు నజ్ఞాని దుర్చలచిత్తుడు గనుక 

ధైర్యము లేక యయ్యో శాళ్లు గుడ్ల వేలికలవలె తేలిపోవుచున్న వే 

అని దూఖించుచు పోలేక నిలిచిపోవుచున్నాయ. ఈలాగున జ్ఞాన్య 

జ్ఞానుల కిువురకుం _్రారబ్ధక కానుభవమునందు సామ్య ముండినను దుః 

పడుటలోమౌాత్ర, ము భేదము గన్ఫట్టు చున్నది. 

అవ. (శు. = “అశ్రానం చేత్” అనెడి మం (తృముయొక్క_ ఫూర్యార్థమును సీ 

విధముగా ననువపంచుచు జ్ఞానఫలమును 'జల్చెడి యామం కత్రముయొక్క_ యు _త్తరార్థ 

మునుగూర్చి ప్రృసంగించుచున్నాండు:... 



ధీ "వేదాంతవంచదళి, స ప్రమ వ ప్రకరణము రతి శ్రీ 

న్లో, సాకమూాత్క ఎ్రకౌక్కో థ్ స్పమ్యు గవిపరయ బాధిత, 

కిమిచ్చక్ కస్య కామాయ శరీర మనుసంజ్య చేత్, 135 

వ్యా. ఇత్టముపపాదితమాత్తానం చేదితి మం శత్రస్య సూర్వార్థమనుపద౯్ స్ట ఫల 

ప ప్రదర్శన వరము 'క్రరార్థమవతారయతి.._.సామాదితి. సమ్యశ్సాతాక్క తాత తధి! సాక్షా 

తృ్బృతః ఆతాయయా " సాసామాత్క్భృతాళత్తా తాద్భశి ధీర్యస్యసః సాకూత్క్భృ తాత్మథిః 

అవిషర్యయచాధికః। విపర్యయేణ డేహాద్యాత త్వబుద్ధ్యా బాధితో న ఛవలీత్యవివర్యయ 

బాధికః ఉభయం హేతుగల్భితం విశేషణమ్ం 

టీ, సమ్యక్ = లెన్సగా. సామోత్క్యృతాత్యం - సామొక్కృత = సామౌక్క 

రింపబడిన (అవరోతముగాం బెలిసికొనంబడిను) అత్మజఅత్మగలు ధీః = బుద్దిగల 

వాడు, అవివర్యయబాధితః = దేహాదికమే యాత్మ యశాడి వివరీతేబుద్ది చేత బాధింద 

బడనివాం డగుచు, కిమిచ్చ్భక = ఏమి ఫలమును గోరుచుు కస్య = వభో క్షయొక్క, 

కౌమాయె = ప్రీతికొ అకు; శరీరం = శరీరము, (తవ్యమానం = తపించుచుండంగాా, 

అను సంజ్వనేజ్ = అనుసరించి తపించును! (వాస్తవముగా  ద్వైతభ్యాంతి లేకుండుట 

చేశ నెంత మ్మాశ్త్వము తపించం డనుట). 

తొ, ఈ ప్రకరణారంభమునం చెల్పంబడిన మంత త్రముయొక్క 

యు _త్తరార్గ మే ముని చెప్పుచున్న దనంగా ఆత తృయొక్క యపరోతు 

జ్ఞానముగలీ? దేహమే నే ననేెడి విపరీతభావన వూ రగా నకించినట్టి 

జ్ఞాని యేమి లాభమును గోరి యేభో క్షయొక్క. చీ తికొజకు జేవాము 

తపింపంగా నషి దేహను ననుసరించి తపించు నని యా కవిం చుచున్న ది, 

సంవూర్ల మె వున  జ్ఞానదశయందు మాయాకల్పితం బగు భో క్ట ృభోేోగా ట్టి 

త్మ కమైన "జె టై (తభావము "లేమిం జేసి జ్ఞానికి తాపము లే దని భావము, 

అవు ఇప్పు ఢీక్లోక్రమునం దామం త్ర యొక్క యు_త్తరార్థమునకుం చాత్సర్యముం 

చెప్పుచున్నాడు; 

న్లో జగన్ని థా్థత్వధీ భావా దావీ.పా కామ్య కాముకా, 

త [మూ రభా'వే సంతావ శ్మామ్యేన్ని న్నేహదీవవత్ . 136 

వ్యా. ఆస్థ నుంత్రార్థస్య తాత్పర్యమాహం---జగన్ని "ఖ్యతిం కామ్యం చ జాము 

కళ్ళ 'శామ్యకాముక తావావ్నీప్తా నిరస్తా తన్నిరాకరణీ కారణమాహా..-జగసి స్యా 

'త్వేతి. తతః కిమిత్యళ ఆవా-._శయోరితి. తయో; కామ్య కాముక యూరభా'ప సం 
శాప కామనానిమి త్తకః, కార రణాభా వాన్ని స్నేహదీవ వల్ శా మ్యేదిళ్యర్థః. 



తృ_ప్తిదీప వకరణము కకక 

టి. జగన్నిథ్యాత్వథీభావాల్ -జగల్ =దేహేం ది యాదిజగత్తుయొక్క. మిథ్యా 

తర్వథీభావాల్ = మిథ్యాశ్వజ్ఞానమువలన, కామ్య కాముకౌ = కామ్య = కోరందగిన 

పదార్థమును; కాముకౌ = కోరునట్టి పురుషుండు, ఆత్షీప్తా=టాభయములును నిరాకరింపం 

పడిరి. త్రయో! = ఆరెంటికిని (కామ్య కాముకోల కనుట), అభావే సతి = లేమి కలుగు 

చుండగా, నిస్నే హదీవవల్ = చమురు లేని దీపమువలె సంతొషిజకామనానిమి తక 

ముగు దుకఖము, శామ్మేల్ = అణంగిపోవును. - 

తాం ఎప్పుడు దేహేంద్రియాది జగన్మి శ్యాత్వజ్ఞానము దృథ 
ముగ నేర్పడనో యపుడు కో రందగిన భోగ వ్రైపదార్థము చేదు. ఆ వదా 

రము నసేక్రీంచెడి వురుషుడును లేడు, ఇట్లు 'భగ్యపదార్థంబును 

సే క్ర కయును లేకపోవు చుండగా భోగనిమి త్త త్ర మగు దః ఖము 

చను ఎవ వేని దీపము చల్లారునట్లు నశించును, కారణమైన కామ్య మెప్పుకు 

చేకపోయెనో తళ్యార్భ మగు దూఃఖంబును అప్పుడే లేకపోవును 

అని భావము, 

అవ. కోరందగినపదార్థ మెప్పుడు లేడో, కోరికయు కోరుటవలని దుఃఖంబును 

"లీ దని లోకొనుభవమును శంకించుకొని తగిన సమాథానముం జెప్పుచున్నాండు:-- 

నో గంథరషవ త్త తనే కించినె చంద జా౭ లీకనిర్మి త్తే 

జాన౯్ శామయతే కింతు జెహాసతి హసన్ని దమ్. 187 

నా. 'కొమ్యాభ బా త్కామనాభొపః కష్ట దృష్ట ఇళత్యాశంక్యావా == సంధ 

"శ్వేత. మాయావినిరి తే వత్తనే స్థితం వస్తు కించిదపి ఇదమైంద్ర, జాలికనిరితమితి జాన 

న్నకామయ శే న శేవలం కామానాభావః ప్రత్యులేదమన్ఫతమితి వాసక్ జిహిసతి 

వరిత్య కుమిచ్చతి. 

టీ. ఐంద్ర, జాలికనిరి చే. విందృజాలిక = ఇంద్ర, జాలముచేయు గారడివాని 

చేశ, నిర్హిలే = "హయవేశ' కల్పింహబడేన, గంధర్వవ త్త సచే = గంధర్వనగరమునం దు 

(స్థితం = 'ఊన్నట్రివస్తువు,) కించిదపీ = కొంచెమైనను జానక్ ఇది గారడివానిమాయ 

చక కల్పింప:బడిన దని యెటుంగుచు, న కామయే = అ్రెపీతీంహడు. కింతు=ఇంక 

చే మునంగా, ఇదం = ఈకనిపించెడిది = సత్యము గా దని. వాసక్ = నవ్వుచు) 

జఉహకినరె == వదలి పెట్ట: దలంచుచున్నా (డు. 

శా రుక గారడివాం డిం ద్ర జాల మనిముడి వినోదమును జేయుచు 

నొక నూయా గటు ణఇామును ని సంగా. నందలివ స్తువు లన్ని యు 



ర్ర్క శ్రీ) “ేదాంతపంచదళీ, సప్తమ వృకరణము 

మాయచే కల్పింపంబడిన వని మెటీంగిన వా డందలి వస్తువును అ'సే 

క్రీంపకుండుటయే శాక యావ స్తువులం గనుంగొని నవ్వుచు నొక్క 

వసువు నె నం దీనీక్రొనంబూనండు, న. 
అవ. ఈసంగతిని ప్రక ఎతివిషయములోం (దార్హాంతికమునందుం) జూఫు 

మూ 

చున్నా.ండు:-- 

న్లో, ఆపాతరమణీయేషు భో? మేవం విచారవాకా, 

నానురజ్జతి కిం ల్యే తా౯ దోపషదృష్ట్యా జిహోసతి. ]38 

వ్యా. “దార్దాంతిే యాజయతి..ఆపొతేతి. వవమాపాతరమణీయేవు ప్రతీతి 

మా శ్రరమ్యేమ భోేవం భుజ్యంత ఇతి భోగాః విషయాన్న్రకృందనవనికాదయ శే నేషు 

వవం విచారవానాపాతరమణీయ త్వానుసం ధానవాన్నానురజ్జతి నాస క్రిం కరోతి కింతు 

దోషదర్శనే చై తాన్పరిత్య్వ కు మిచ్చతి. 

టీ. ఆపాకరమణీయేషు = వెళి మ్యాత్సము రమ్యముగా నగపడేడు, భోగేను = 
స్త్రీలు పుష్పములం) చందనము "మొదలగు విషయములందు, నీవం = ఈవిధముగా, 

విచారవాక = ఇవి సెకిమ్మాతృ మందముగా గనంబడు నని తలంవెడివాందు నాను 

రజ్జతి = వాని నేక్షీంవండు. సతు = = ఇంక నేనునా, దోవదృహ్య్రా = వానిలోవము 

లను చలియుటచేక, వతాకా = ఈ సృక్చందనవని తాదిభోగంబులను, జవోసతిజవిడువ. 

డలతుచున్నాలు 

| తా, పైకి అందముగాం గన్సడును గని విచారించిన నన్నియు 
నస సహ్యము లనీ పరిశీలన బుద్ధిగలవాండు స్త్రీలను పువృ్చృములను చంద 
నాదులను కోరకుండుటయే “కాక వానిని దూరముగా విడిచిపెట్టం 
బూనుచున్నాండు, 

అవ. విషయములందలి దోషములం చెల్పుచున్నా డు 

నో అన్థానామార్జని కేక _స్పృశ్రైవ వరిపాల నే, 

దుఃఖం వ్యయ దుఖం ధిగర్థా౯ చేశ కారీణః, 139 
వ్యా. శే లే ఏషయదోఫా ఇత్యత అహ__అర్థానామితి. 

టీ, అర్థానాం = = ధనము మొదలగు విషయములయొక్క, అర్జనే జ నంపూదిం 

చుటయందును, తజైవ = ఆవిధముననే, వరిపాలనే = సంపాదింవంబటిన 'నిని 7'పా 
డుటయందును, శ్లేశః = శ్రనుము, (భవతి = కలుగుచున్నది) నాశే = ధనాదివివయి 
ములు నళించుటయందును, దుఃఖం = విచారము (కలుగును వ్యయే ఇ ధనాదనిషయ 



తృ ప్పీదీప ప్ర కరణము ర్ర్ర్ 

నష్టమందునా: దుఖం = "క్లేశము (కలుగును. శేశకారిణక = = సర్వవిధంబుల దుఃఖ 

ఉాతువులె న అన్థాక్ = ధనాదివిషయములను గూర్చి, ధిక్ = కాల్పనా, అని నింద 

జయ నగును, 

"తా. ధనాదివిషయములను సంపాదించుటయందుూను దఃఖమే 

కలుగు చున్నది; సంపాదించిన ధనాదులను గాపొడుకొనునప్పుడును 

కష్టమా తప్పదు, ఆధనాదివిషయములు చోరులు మొదలై నవారిచేత 

నవవారింవయుడినప్పుడును ద హఖము కలుగును, చేతిమోందుగా ా  ఖర్చు చేయ 

వలసివచ్చినవ్వుడును కష్టముగానే యుండును. ఇట్లు సర్వవిధముల 

చేతను దూఃఖదాయకములగు నాధవాదులను తగులం బెట్టనా యని 

నిందింపవచ్చును. 

ఆవ, ఈరీతిగా విషయములయందలి దుఃఖెహేతుత్ష్టమును బెలిపి యందలియన 

వ్యాతను జూాపుచున్నా (డు 

న్ మూంసపాొంచాలికాయా స్తు యంత్ర, లో'లేజఒంగవంజ రే, 

స్వ్నాయ్యస్థిగ ంథిశాలిన్యాః స్త్రీ యా కమివ నోభనమ్, 140 

వ్యా. ఏవం విషయాణాం దుఃఖ పేత్రుక్వం ప్రృదర్శ్యాశొ భనత్వం క్వ చిద్దర్శ 

యతి మాం సేత్యాదిక్లోకద్వయేన. స్నాయవస్సిరాః అస్థీని ప్రసిద్ధాని. గ్రృంథయో 

మాంననిచయరూవనితంబ స్తనాదయ ఏతెశ్చ నహితాయాః మాంసపాంచాలి కాయా, 

పుత్త ఫు తలికాయాయోషితోయం శ్ర లోకేయంత శృవచ్చంచలశీలే అంగచంజచే 
అంగాన్యేవ 

వంజరం నీడం తసి ౯ భరతే ప కిం కోభనమివ ! న కిమపీ పీత్యర్థకి. 

టి, స్నాయ్యస్టిగ గ ంథిశాలిన్య్యాకి - స్నాయు=నరమాలతోడను, అస్థి = యెము 

కలతోడను, గ గ్రంథి = స్తనములు మొదలగు కణుతులతోడను, శాలిన్యాః = పకా 

శించుచున్నట్టియు, (నరములు, యొముకలు, స్తనములు మొదలగు మాంసపిండములు 

గలది యనుట.) మాంసపొంచాలికాయాక = మాంసమయ మగు బొమవంటి, 

స్తీ యాః = అండుదానియొక్క్రు యం శ్ర లోలే = యంత్రమువలె చలించు స్వభావము 

గ, అంగచంజచే = వంజరమువంటి శరీరమునందు; మిస శోభనం = ఏమి రమ్యత 

యున్నది ? (రమ్యత "లేచే లే దనుటు. 

"తె, వ్రలెవ ంరలును న్ర్రీలను జూచి వ్యా మోహపడుచున్నారు. 

ఉన్న యన్నట్లు స్ర్రీస్వరూవపమును. విమర [చేసినచో నరములు, ఎముక 

లును. పిటుయులును, _స్పనములును అనియెడ మాంసపుముద్దలును 



ర్ర్6 శ్రీ వేదాంతపంచదళ్సి స ప్పమ ప్రకరణము 

గలిగి కడలెడు యంత్ర వుబొమవంటి శరీరమునందు వెడుకవడం దగినది 
యె మున్నది? 

శ్లో, వవమాదిషు కా న్ర్రేషు దో హోస్పమ్యుక్రవంచి ఆ, 
విమృశన్ననిశం తాని కథం దుఃఖేషు మజ్జతి, abl 

వ్యా. నీవమాదిష్వి త్యాదిశ బ్లేన “'క్వజాంసర క్షబాహ్పాంబు వృథకృా త్వా 

విలోచన సమాలోకయ రమ్యం వేత్కిం ముథా పరిముహ్మృసి” ఇత్యేవమాదయో 
నృహ్యం లె. 

టీ. వీవమాదివు = ఇది మొదలగు, శా శ్రేను = శాన్త్రమలయందు, దోషో! = 

విషయములయందలి లోవములు, సమ్యక్ = లెన్స గా, ప,వంచితా॥ = వివకించంబటీ (WU 
నవి. తాని = అలోవములను; అనిశం = ఎల్టప్వుడును విమృశక్ ౫ నిమర్శబుద్దితో న 

| 

జూవెడివాండుు దుకిఖేమ. = స్తీ మొదలగు దుకఖములయందు, కథం = ఎట్టు ణా, 

మజ్జతి = మును6గును? (స్త్రీ మొదలగు విషయముల నపేక్షించం డనుట). 
తా, వైనం జెన్పంబడిన విధముగా ధనమును స్త్రీలును వెంచలగు 

విషయములయందలి దోపములు శాస్త్రములలో స్వరము గాం బెల్సు 

బడినవి, అట్టి విషయదోవములను జక్క_ంగా గమనించిన వా; ఉన్న: 
కిని వానిఫొజ కాశవడండు, ఇదియునుం గాక విమర్శించునవ్చుడు బుద్ధిలో 
చర్మమును మాంసమును రక్తమును జొల్లును దీని కది వేలుగా 
నున్నట్లు భావించిన నందు రమ్యుమగు వస్తు వొక్కటి మైన నున్న దా ? 
ఏల వృథాగా వ్యా మోహాముం జెం దెదవని “త్వజాంసర_క్ట'బా ప్పాంబు 
వృథక్క కా విలోచనే, సమాలోకయ రమ్యం చేత్కీ_ం ముఖా 
పరిముహ్యూసి.” ఈ మొదలగు శాస్త్రములు గ్ర హాంవనగును, 

అవ. ఎప్పుడు విషయములయందలి దోషములను బరికించి తెలిసికొనునో 
యప్పటినుండి విషయభోగములయం దాస క్రి పుట్ట దని యుక్షియు క్త మగు దృష్టాంచ 
మును చెల్పుచున్నా (డు; 

శ్లోయుధయా వీడ్యమానోఒవీ న విషం హ్యత్తుమిచ్చతి, 

వ్యా. విషయదోవదర్శశే సతి భోగేచ్బాభావే యు క్టినహికం బృృష్టాంత 
మాహ-_తుధయేలి, స్వయమమూఢ;ః వివేక్షీ మృషాన్న భోజ'నేన ధ్వస్తావినష్టై జ J , | 

maf) కృ టృ పూ అకాంకా యస్య న కథో కః ఇడం విషమి త్యేఐం జానకి తదిద్టైనం న జిభుత్సతి నాత్తుమిచ్చ తీత్యర్థః, 
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టీ. తుధయా = ఆశలిచేక, పీడ్యమానో2.పి=బాధింపబడు చుండినను, విషం= 

విషమును, అత్తుం = తినుటకు; చేచ్చతిహి = ఇచ్చగించండు కదా. అమూఢః = వివేకము 

గలవాండు, మృష్టాన్న ధ్వ స్తతృట్ - మృషా = షృడృసోపేశమైన, అన్న = అన్నము 

తినుట చేత, ధ్వస్త = నళించంచేయంబడిన, తట్ = అపేత కలవాండు, తత్ =, అవివ 

మును; జానక్ = ఇది విష మని గు న్తెలుంగుచు, న జిభుత్సతి = భక్షీంపంగోరండు. 

తా. ఆశలి యెంత బాధించినను విషమును నెవ్యండైన భహీంప 
గోరునా ? కోరంయడు, పుడ్ర, సోవేతమె సరిశుద్దమెన పాయసశర్క_రా 

వూపములను భుజిం చుటచేగో నాకర  శేనివాడును విషమును ఇది నిష 

మని గు ర్లెటీంగ్నినవాంశును విపమును భహీంపంగోరరు. 
వ జస జో అ జ్ఞానికిని ప్రారబ్ధకర ప్రబల మగుటవలన భోగేచ్ళ జనింపంగూడదా యని 

యాశంకించి యొక వేళ కోరిక గలిగినను ప్రీతిపూర్వకముగా ననుభవింవం డని సమా 

థఛానముం జేవృుచున్నాండు:ాల 

న్, ర్రారబ్ధకర ర్యప్రాబలా్యద నో పిచ్చా భవే ద్యది, 

శశ న్నివ తదాఒ మ్యెష, భుం_కి శ్ విషస్టిగృహీతవత్ . 148 

వ్యా. నను స్రారబ్ఞ్జకర లకి ప్రబలత్వాత్ జ్ఞానినో౭ఒపీచ్ళా భేది త్యాశంక్య 

సత్యా వవీచ్చాయాం . క్ట ప్రీతిసురస్సరం నభుజ్బ్ర.. ఇత్యావా.. స్రారజ్జేతి. 

టీ. ప్రారబ్ధకర స్రాబల్యాత్ - స్రారబ్ణకర, = స్రారబ్ఞకర యొక్క, స్రైబల్యాల్ = 
వ్రబలత్వమువలన, భో”గేమవు = విషయభోగములయందు, ఇచ్చా = జ్ఞానికి కోరిక, 

భవేద్యది = కలిగెనేని, తదాపి = అవ్వుడును నీవ! = ఈజ్ఞాని, విష్టిసృహీతవత్ = 

ఘాలి లేక 'వెట్రిమూటలు మోయువానివలె క్రి శ్యన్నేవ = దుఃఖవడుచునేే భుంక్తే = 

ఆనుభవించు చున్నాడు. 

తా. స్రారబ్ధకర్మయొక్క ప్రాబల్యమువలన విషయ భోగముల 
యందు గరిక గలీనహేని అప్పుశును, ఎప్పుడును నరక బాధ నొందిన 

వానివలె దూఖపడుచునే యనుభవించును గాని జ్ఞాని యగువాండు 

విషయసుఖములను బ్రతిపూర్వముగా ననుభవింపడు. 

అవ, కని వీ తివూర్వముగా విషయనుఖముల ననుభవింవం డని వానియను 

భవము మోకుం చెలియు బెట్టు ? అనినం జెవుచున్నాండు:--- 

న్లో . భుంజూనానా అవీ బు ధాళ్ళద్ధావంతః కుటుంబినః, 

నాద్యాపి కర్మ నశ్చిన్న మితి శ్రీశర్ణంతి సంకేతమ్, 144 

వ్యా. కథమేతదవగమ్యత ఇ త్య్యాశ ౦క్య లోకదర్శనాది త్యావా=భు ఎజానాఇతి, 



ర్ర్రి శ్రీ వేదాంతేపంచదశి, స ష్పము ప్రకరణము 

టీ. శ్రోద్ధానంతక ఆ శ్రద్ధగలవారును, కుటుంబినః = కుటుంబవంతులును నగు, 
బు ధాః=జ్ఞానులుభుంజా నానా ఆవి=ప్రారబ్ణకర ఫలము ననుభవించువారయ్యు, అద్యాసీ= 
ఇప్పటికిని, నః=మాకు, కర = స్రారబ్ధకర , నచ్చిన్న మితి=మీయింపలే దని, సంతతం = 
ఎల్లప్పుడును, శ్రీశన్టింతి = దుఃఖపడుచున్నారు. 

"తె, లోకమున గురు వేదాంత వాక్యములయందు విశ్వాసము 
అం, నదెరి ౮ న బక్ గలిగి దారా తా దులతోం నూడుకొనియుండడి జ్ఞానులు ప్రారస్టకర్త 

ఫలము ననుభవించుచుండినను మా కీ ప్రారబ్ధకర్మ ము ఇవ్చటికిని 
తయింప లేదే యని నిరంతరము దుఃఖంచుచుందు రేని లో కానుభవము 
చేతం ెలినీపొంట్ మని భావము, 

అవ. ఈ సంసారదుఃఖ మజ్ఞానులకు. బోలె, జ్ఞానులకు కాడ నుండెచేని స్థన 
ముండి నివ్పయోజనము గదా యని యాళంకించి సమాభానముం జెప్పు చున్నా (డు; 
న్లో * నాయం న్లో 2_ త్ సంసారతావు కింతు విర్క్త తా 

రి అ జో (ఇ క్లో 
భాంతిజ్ఞాననిదానో మూ తావస్సాంసారికస్మ్స తః, 145 
వ్యా. నను త్ర త్త ప్షనిదాం సంసారనిమి _క్షకసాపో౭నువవన్న 8 జాన వై యర్ధ్యా 

'పాతాది త్యాశం క్యా హా... నాయమితి. అయం చేశ నాద్యావపీ కర నళ్ళిన్నమి లేవ మనుతా పాత్ర కి సంసారతాపో న భవతి. కిం త్వ, సంసాళే విర కతొ ఆస క్షీరపి తతా. తావకత్వాభావే యు _క్రీమావా--భాంతీతి. హి యస్థాత్కారణా 'త్చాంసా 

అమరం న టా రరర భార్వామా్యల ఆయం 
జీ, అయం శ్లేళ = ఈదుకిఖము. సంసారతాచ$ = సంసారనంబంధ మగు వ్ర తాపము న = కాదు, కింతు = కాక యే మనంగా, అత్ర = ఈనంసారనుందు, విర క్ట 

తా = విరక్తి గలుగుటః భాంతిజ్ఞాననిదానః = భాంతిజానము నిమి శ్తముగాయల, ze తావః = దుకిఖము, సొంసారిక = సంసారనంబంధ మగు దుకిఖ మని, న ఏల! ఆ తెలిసీన 
ang వారిచేత చెప్పబడినది. 

తా, జ్ఞానులు మా క్రిన్చటిక్షిని ప్రారబ్ధకర్మ ము తయింపకపోయి "నే యని దుఖంచుట సంసారనుమోాంద విక _కీ గాని సంసారనంబంధ' మగు దుఃఖము గాదు; మజీయు సాంసారికదుఖ మనంగా భంతిజానము వేతం గలిగిన వరితావ మగును; అని తెలినీన "వలు సారబకర యుంకను తయింవ లేదే అనెడు సంతావషము వివేకమూలప్రైనవ గనుక నొద్వుఖ మును భాంతిమూలక మగు సంసారద్యఖ మనం గూడ నని చెప్పిగి, 
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ఆవ. ఈదుఃఖ మవి వేకమూలయమెనదో వివేకమూలకమైనదో యెట్లు “తెలియు 

నని యాూాశంకించి సర్వశామములను నివ ర్షింంంజేయుటం జేసీ వివేకయూలక మని చెవ్వు 

చున్నాడు: | 
శ్లో. నఐేశీన పరిక్టి శ్వ న్నల్చ్పభోగేన తృప్యతి, 

అన్న థానంతభో శేఒపి నై నెవ తృవ్వతి కర్షి కరి చిత్, 146 
వ్యా. అయం కేక ఏీవేకమూలకి అవి చేకమూలో వేతి కుతో 2వగమ్యక 

ఇతొ వాక 'కామనివ ర్హకతాష ద్వి వేకమూల ఇత్యావా..వివేశే రి. 

టీ, వివేశేన = వివేకముచేక,  పరిక్టిశ్యక్ = మిక్కిలి శ్లేశపడురు, అల్ప 
భోగేన = స్వ్వల్పమగు సుఖముతో, కృష్యతి = సంక్ళ ప్టీనొందుచున్నా (దు, అన్యభా= 

ఆట్లు బివేకము లేనియెడల, ఆనంతభోగ2పి = అపరిమితసుఖము గలిగిన ప్పటికిని, కరి 

చిత్ = ఒకానొకప్పుడు, నైవ తృవ్యతి = సంతృ్షిని ఫౌందచే పొందడు. 

తా, జ్ఞాని యగువాండు ఆత్మానాత్మ వినెకముచేత స్రారబ్ధకర్మ ము 

శుయింప లేదని శేశము (సంతాపము) నొందుచుండినను కామము శని 
బాతు గనుక స్వల్పసుఖముచేతనే సంతృ _వ్స్నిం బొందుచున్నాండు, అట్టి 

ఆక్తానాత్మ వివేకము లేనివాడు విషయసుఖము లెంత కలిగియుండినను 

కామము నశింవకపోనుటచేత నొకప్పుడును సంతృప్తిని జెందండు, 

కావున జ్ఞాగియొక్క_దోఃఖము వివేకనరాలమైన దని గృహింపవ లెను. 
ఆవ, జ్ఞానికివలె నజ్ఞానికిగూడ నిషయనుఖము చేతశే కృ పీ గలుగును. కాబటి 

వివేకము నిమ్ప యాజన మని యాశంకించి విషయభోగము సంత్ళ పికి సూతువు కా 

దని ఇప్పెడి శులిని చెల్పుచున్నా (డు: 
\ 

న . న జాతు కావు కామానా ముపభోగాన శామ్యలి, 

ఇావిషా కృష్ణ ప్లన్మేన భూయ వవాఖివర్ధలె. 147 
వ్యా. వి వేకిన వపాిచేకినో౭.వి నోగేనైవ్ తృ క్లిస్స్యాదతో విశేకో౭ప్ర 

యాజక ఇ త్యాశంక్య భోగస్య కృ ప్రి పేతు త్వాభఖావప్రతి పాదికాం శ్రుతిం వళతి న న 

జాతుకావమ ఇతి. 

తీ. శామానాం = వ్ర యమెన వన్తుపులయొక్క, భోగేన = అనుభవించుట చేత, 

కాము? == కోరిక జాతు = ఎప్పటికిని, న శామ్యతి = తగదు. పహావిషూ = ఆజ్య ముచేత్క, 

కృృష్ణ్రవక్షేవ = అగ్నివో,త్రునివలె, భూయః = తర్వాత నధికముగా, అభివర్భత నీవ = 
ఐఏ = 

మెరుందనుచునే యుండును. 
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తా, వ్రీయమైనవ స్తువుల ననుభవించుట చేత నావ స్తువులమోంద 

కోరిక యెన్న టికిని తగ్గదు, "నేయి పోనసీనకొొలంది యగ్ని మండుచునే 
యుండును గాని తేగ్గనియట్లు విషయసుఖముల ననుభవించుటచేత గావు 
మభివృద్ద్ధి చెందును గాని విషయభోగ మింతటితో చాలు నని తృప్తి 
కలుగ నేరదు అని యో శ్రుతి తాత్పర్యము. 

అవ, వివేకమూలక మగు విషయసుఖము సంక్ళ ప్తిని గలిగించుట యనుభవసిద్ధ 
వని చెప్పుచున్నా (డు: 

శ్లో పరిజ్ఞా యావభుకో హి భోగో భవతి తుష్ట్రయే, 
విజ్ఞాయ నేవితశ్చోరో మైతీ మేతి న చోరతాకొ, 148 భు Uy 
వ్యా. వివేక మూలస్య భేగస్య తృ పిహేతుత్వ మనుభవసీస్టమి క్యా హా. పరి 

oy) ల 

క్షాయేతి. అయం భోగ వతాచానేనం ప్రయాససాథ్య ఇత్యేవ మనుభవపూర్వ 
- జ్ 4 చే ళం వ 
"శ్చేదలం బుద్ధి బాతుర్హి దృశ్యత ఇత్యర్థః. నను తృష్ణా సూూతో రోగన్య వి వేకసాహ 
చర్య మాత్రేణ కథం తుష్తికరత్వ మిత్యాశంక్య సవాచారివిశేపువశాద్విపగిత కార్య 
కారిత్వం లాకిశే దృష్టమి త్యావా-.విజ్ఞాయేతి. ఆయం చోర ఇతి క్షా త్వా తేన 
జగ సారీ జ రగ . శారి ఇ న. 
సహవ_ర్హమానస్య పురుషున్య న చోరా భవతి. కింతు మిత్రా మే తీత్యర్థః 

టి, పరిజ్ఞాయజని వేకము కలిగి ఊవభు క్షః = అనుభవింపబడిన, భోగక=విషయ 
సుఖము, తువ్రయే=తృ ప్టికొఆకు, భవతికి =అగుచున్నదిగదా, (శృ షీ హేతువగుచున్న 
దనుట్ర. విజ్ఞాయ = తెలిసీ సేవిత$=సేవింవ:బడిన, చోర? = దొంగ, "మై త్రీం=మి త్ర క్వ 
మును, ఏతి=పొందుచున్నా (డు, చోరతాం=చోరభావమునుు చె తి=పొందండు. 

తా వివేకముతో విషయసుఖంబుల ననుభవిందినమెడల ఆగి 
నుఖెహీతు వగును చానివలన తృవ్చియుం గలుగును. వీయ దొంగ 
యని తెలిసి వానితో పరిచయము చేసినయెడల, వాడు న్నెేహితుం 
డగును గాని వొంగ శానేరయు, ఇట్టి యనుభవమును భోకమునం 
జాచుచున్నాము గదా, 

అవ. కోరికలు స్వభావముగాం గల మనస్సునకు నల్పభోగములచేళం ద్భ క్షి 
గలుగు బెట్టని యాశంకించి నిదిధ్యాసము చేత చేక్నాగ కను భొంపిన మనస్సునకు 
తృప్తి కలుగు నని చెప్పుచున్నాడు: 
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న్ . మనసో నిగ హీతస్య లీలాభోగోఒల్పకహోఒవీ యః, 

తమేవాలబ్ధవిస్తారం క్లిష్ట త్వాద్బహు మన్యతే, 149 
వ్యా. నను కామనాస్వరసత్వాన్య నస కథం స్వల్పభోగేన కృష్తిస్సా్య 

దిత్యా శంక్య నిదిధ్యాస నేన గృహీతస్యాతథాత్వాద్భవ ల్యేవ త _ప్రిరిత్యావహా---మనస 

ఇతి. గృహీతస్య యోగాభ్యాసేన వశీకృతస్య మనసో౭ల్పకోజ౭.పి స్వల్యో౭పి లీలా 

భోగ లీలానుభవో మయో౭ చీ అలబ్ధవిస్తారమ ప్రా ప్ప ప్పబాహుళ్య్ళం తమేవ భోగం కహ 

త్వాద్దోషయు కృత్వా ద్భహు "మన్య శే: అధికళ్వేన జానాతీత్యర్థః, 

టీ. నిగ్భహీ తస్య=యాగాభ్యాసము వేత వశపఆ చుకొనబడీన, మనస$=మనస్సు 

నకు, అల్పకో=పి = సల్పమెన చైనను, లీలాభోగక = విలాసార్థ మైన యనుభవము, 
= వది, (అస్తి = కలదో, అలబ్ఞవిస్తారం - అలబ్ద = = పొందంబడని, విస్తారం = 

బాదసక్యనుగల, (విస్తారము కాని దనుట) తమేవ = ఆభేగమునే, కిస త్వాత్ = 
దోవముతోో గూడిన దగుటవలన, బహు మన్యు తే = గొప్పగాం దలందుచున్నాండు. 

తా, యోగాభ్యాసముచేత సాషధీనము చసికొనబడిన మన 

స్సున శింతే స్వల్పభోగమైనను నాయల్పసుఖమునే యధికముగాం 

దలంచుచున్నాండు, నిదిధ్యాసనము చెత మనస్సుయొక్క_  కామనా 

స్వభావము నశించిపోవ్రటవలన స్వల్పభోగము చేతనే తృప్తి బొందు 

చున్నా6 డని భావము, 

అవ. యోగాభ్యాసము చేత నిగ హింపబడిన మనస్సు గలవాండు ఏమ్మాతృము 

సుఖము గలిగినను తృప్తి పొందుచున్నాండు అని దృష్టాంతముం జెప్వుచున్నాండు:--- 

న్లో, బద్ధముకి మహీపాలో గ్రానుమాత్రే ణా తుష్యతి, 

పృరె రబద్ధో నాక్రాంతో స న శా్ర్రర బవ మన్యతే, 150 
వ్యా నిగ్సహీత పనన సృ షల్పేనాపి భోగేన తృ ప్రీర్భపతీత్య శ్ర దృషహ్రాంత 

మాహ---బద్ధము క్త ఇతె. 

టీ. బద్ధమ కక - బద్ధ ఇ శతు తువులచేత బంధింపబడి. నుక్ష = నదలి పెట్ట 

బడిన, మీ హపొలకాభూపాలు[డు (రాజు. |గ్లామమాత్రే ఇజఒక్కు (గ్రా = మము చేక 
తువ్యతి=సంతృ ప్లీని బొందుచున్నా(డు. వన వి త్ఫువుల చక, అబద్ధః = 9౯ బంధింపబడ 

నట్టియు, అనాక్రాంతక = నిరాటంకము7ా. ప్రవ.ి ర పేడిరాజు, రాస్త్రం=చేళమును, న 

బహుమన్య తే = అదియొక్క గొప్పగా తలంవండు, 

తా శతు తు నులచేతం బట్టువడి విడునంబడిన రాజు ఒక్క గ్రామ 

నును ని కిచ్చిల్ము పో అని యొక గ్రానుము నిచ్చినంతమాత్రమున 
వేదాంత---తి 6 



ద్ర శ్రీ వేదాంతపంచదళి, స్పష్పమ ప్రకరణము 

నెంతో తృ ్తిషడుచున్నాయడు. శత్రువులచేతం  బట్టువడక నిరంకుశ 

ముగాం బ్రవర్హించెడిరాజున కెన్ని “హజ్యము లిచ్చినను తృ్పయే 

కలుగదు, ఇట్టులే ఏ కాగ్రతను పొందిన మనస్సున శేమ్మాత్రము 
సుఖము లభించినను తృప హో కలుగును. విపెశళూన్యమై న్మిగృపోంవం 

బడని మనస్సున శెన్ని భోగములు గలిగినను ఎప్పటికిని రృ గలుగ 

దని భావము. 

అవ. వాది యొక ప్రూర్యపక్షమును జేయుచున్నా6(డు:- 

శ్లో, వివేకే జాగృతి సతి దోపదర్శనలక్ష బె, 

కథమారబ్థరర్థావి భోచ్భాం జనయివ్యుతి. 151 

వ్యా, ననే 'స్రారజ్ఞకర ర ప్రాబల్యాద్భ|ో గేష్విచ్చా భవేద్యదీళ్య క, కర్మ వశా 

దిచ్చా భవేదిత్యు క్షం. “శదసుపతనం. ఇచ్చావిఘాతిని వివేకజ్ఞానే సతి కేదుత్స శ తనం 

భచాదితి శంకలే..--వివేక ఇతి, 

టీ, జాగ, లె = జ్యాగ్చదవస్థయందు, దోషదర్శనలకుకో - దోషదర్శన = వస్తువుల 

యందలిదోషముకు గని వట్టుపయే? లతణే = స్వరూవ వముగాంగగల, వివేకే = జ్ఞానము 

కలిగియుండం?7ా, ఆరబ్ధకర్రావి జ స్రారబ్దకర్య మును; కథం = ఎట్టు, భోగేను = విషయ 

భోగములయందు, ఇకా క్ = వారభు, జనయిష్యుతి = = పుట్రింవలోలదు 1 (కోరికను 

పుట్టింప లే దనుటు). 

తా, ఓసీడాంతీ,నీ విదివరలో నూటనలువదిమూండవ శ్లోకములో 
_్రారబ్ఞకర్మ దశనపీవలన జ్ఞానికి విషయభోగములయందు వాంఛ కలుగు 

నని చెప్పీయుంటివి. ఆమాట యేమియు బాగుండ లేదు. ఎందువలన 
ననంగా జాగృదవస్థయందు జ్ఞానికి భే గోచ్చలను పోంగొట్టు విషయ 

భోగములయాదలి దోషములను తెలియంజేయునట్టి వివేకజ్టాన ముండి 

యుండంగా ప్రారబ్దకర్మ విషయవాంఛను పుట్టించు ననుట యసమంజ 
VJ Pp -3 

సము గదా యని సూరపక్రీ యాశంకించెను. 

ఆవ. సిద్ధాంతి యటివ ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పుచు న్నా (డు 

శో, నె దోహో యత్ర నేకవిధం ప్రారబ్ధ మిష లే, 
య నష 

ఇచ్చాఒనిచ్చా ప ప కేచ్చ్బా చ ప్రారం త్రివిధం స సృృతమ్. 10592 

వ్యా. దోషదర్శనే సత్యపీద్భాజన సీభవివతి. ప్రారబ్దన్య నానాప్రకార 

'తార్షదితి పరివారతలి.._ చై వ ఇతి. నానా ప్రకారత్వ మేవ దర్శయతి. ఇచ్చేతి. ఇ్యా 

జనకమనిచృయా భోగ ప్ర ప్రదం పళేచ్భయా భోగ ప్రదం చేతి శ్రి నిధమిక్యర్థః, 

ల 
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టీ. యతః = వహే బాతువువలన, ప్రారబ్ధం == స్రారబ్ధకర ) అనేకవిధం = వలువిధ 

ములు గలదిగా, ఇమ్య లే=అంగీకరంపబడు చున్న దో (1 (కః = ఆెహేతువువలన్స, వవ! 
పోష? = ఇట్రిదోషము; న = లేదు. ప్రారబ్ధం = స్రారబ్ణ కర ) ఇచ్చా = ఇచ్చా ప్రారబ్ధ 
మనియు (ఇచ్చను పుట్టించునది యపటి అసళ్ళా ను = 'అనిచ్చాస్రార మనియు 
(తానిచ్చగింపకయే భోగము నిచ్చున దనుటు. పరేచ్చా చ= =పరేచ్చా ప్రా ప్రారబ్ధ మనియు 
(వరులయొక్కు సంకల్పము చేత భోగమునిచ్చునది యనుట). తి శ్రివిధం౭షట్లు మూడు 
విధములుగా స స తం = వెవ్పంబడినది. 

తా, స్రారబ్ధకర్య మూండువిధనులు గాం జెప్పంబడు చున్న ది, 
ఇచ్బాస్రారబ్బ మనియు, అనిచా ప్రారబ్ద మనియు, పేచా ప్రారబ్ద మనియు 
మూ(డవిభేములుగా నున్నది, ఇచ్చను కలిగించునది గాన నిణా చా 
ప్రారబ్ద మనంబడును, బ్రచ్చ చేకయే భోగము నిచ్చుటం జేసీ యనిచ్చా 
స్రారబ్ది వమనంబడు చున్నది, పసుల యిచ్చచేత భోగము నిచ్చుటం చేసి 

పొరే్బూప్రారబ్ఞ వమనంబడుచున్నది. ఈలాగున ప్రారబ్ధకర్మ మనేక 
విధంబులుగా నుండుటవేత జ్ఞానికి ని'వేకజ్ఞాన ముండ్న పేటిక బ్రారబ్ద 
కర్మ మిచ్చను పుట్టించుట దోషము. కో దని సిద్ధాంతి వూరగ్గెపకిశి 
సమాభథాసేము చెప్పి నని భావము, 

అవ. ఇవ్వు ఉచ ప్రారజ్ఞముం "దెల్చుచున్నాండు:ాలా 

వ్, అవ పథ్యనే నేవనశో ఎరా రాజదారరణొ అప్పి, 

జానంత ఏవ స్వాన్థమిచ్భం క్యా రబ్బకర్శ తః, 158 

వ్యా. ఇచ్చా ప్రారబ్ధం దర్శయతి..__.అవ్యీతి. 

టీ. అపథ్య సేవినః - అవథ్య = తమకు నుత్తరకాలమున మేలు కలిగింపని వను ' 
లను, సేవిన$ = సేవించుచారును (అపథ్యవస్తువును భుజించు రోగులును ననుట). 

చోరాః = దొంగలను రాజదారరతా అపి - రాజదార = రాజ స్త్రీలయందు, రతా 
అవీ = ఆఫిలావగలవారును, స్వానర్థం = తమరు నసంభవించెడి యనర్థమును, జానంత 

నీవ = గు _రెలీం గన వారయ్యే, ఆరజకర, త్ర = ప్రారబ్ధమువలన, ఇచ్భంతి = =  దుహ్మో_ర్య 

ములు వేయం దలంచుచున్నారు. 

తా, అనస్థక నంబు లగు కార్భనులను ఆచరించెడువారును 

అవథ్యవస్త స్తువులనే భుజిం చునట్టి రోగులును వరద ద్రృవర్థిముల నవహరించు 
నట్టి దొంగలును రాజ త్త లయం దభిలాష గలనారును వీర లంవబును 
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స్రారబ్ధకర్మ వలన ట్రే రితులై తను కనర్గము (కీడు గలుగు నని యెొణిం 

గ్యు నొష్కూర్యములను జేయ గడీంగుచున్నా ర. (a ట్లకారర్థములం 

దిచ్చను బుక్టించునది గనుక నిచ్చాపారబమని తెలియవలయును, 
ఇ కు MONG: 

అవ, వథ్యము పీతము, పథ్యము గానిది (హితమును గలిగింపనిది ఆవథ్యము, 

ఇట్లు అహితీమును గలుగంజేయునిచ్చ ప్రారజ్ఞకర్మయొక్క_ ఫల నుని ఎట్లు తెలియును, 

అని యాశంకించి సమాధానము వెవ్వచున్నాండు:-- 

శ్లో, న చ్యాల్రైతద్వారయితుమోళ్వ రేణాపి శక్యతే, 
యత ఈశ్వర ఏవాహ గీతాయా మర్జునం ప్రతి, 154 
వ్యా, అవథ్య నేవాదీచ్భాయాః ప్రారబ్ధఫలత్వం కుతో 2.వగమ్యత ఇత్యాశంక్య 

అవరివార్య త్వాదిత్యభి “ప్రే త్యావా=న సళ అత్రాషస్మిక లోశే అవథ్యాదీచ ంతీ 

'ల్యేతక్కుత ఇత్యత ఆహ---యత ఇతి. 

y 
ఆడ్డగించుటకు, ఈశ్వేణాపీ = వరమేశ్వరునిశైనను న శక్యతే = శక్యముకాదు, 
యతః = నీపేతువువలన, ఈశ్వర నీవ = పరమేశ్వరుడే, గీతాయాం = భగవద్దీత 

యందు అర్జునం ప్రతి = అర్జునునింగూర్చి; అవా = చెప్పెనో. 

తా, మ ఫలమును తప్పించుటకు పరమేశ్వరునకుం గూడ 
శక్యము కాదు గాతువువలన భగవద్దతయందు పర మేశ్వరుం డగు 

శ్రీశృష్ణుండే యర్థునునిః గరార్చి యిట్లు చేప్పియుం 'జెను. అనయా ఎవనికి 
వ్యిచ్చ గలిగినను నదిస్రారబ్దకర్య ఫ ఫల మగు ననియు నట్టిస్రారబ్ద్బకర్మ కు పరి 

కారము లే దనియు భావము, 

టి, అత = ఈ,ప,పంచమునందు, ఏతత్ = ఈపారబకర ను, వారయితుం = 
తూ శత @® 3 

అవ, కృష్ణుడు చెప్పిన యావాక్యమును జెప్పుచున్నాండు:--- 

శ్లో, సదృశం చేష్టలే స్వస్వాః ప్రకృళే క్టైనవా నవి, 

ప వశృతిం యాంతి భూతాని న్నిగృవాః కిం కరిష్యతి. 155 

వ్యా. గీతావాక్యం పఠతి---సదృశమితి. వివేకజ్ఞానవానపి పురషస్స వసా 

స్స ఏకీయాయాః ప్రకృశే సృద్భృశమనురూపం చేస్టే. 'ప్రకృ్ళతిర్నామ ఫూర్వకృత 

ధర్థాధరాది సంస్కా_రః వ_ర్భమాన జన్థాధావఖివ్య క్త అః జ్ఞైనవానవి కిం పున ర్తూర్ధ స్తా 

త్పఏకృతిం యాంతి భూతాని. నిగృవాః ప్రవృత్తి త్రినివృత్తోర్ని రోనో మయా'న్యేన 

వా కృతః కిం కరిష్యతి ? న కిమపీశ్యర్థః. 
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టీ. క్ఞానవానవి = జ్ఞానము గలవాండును, న్వస్యాః=జతనయొక్క_; ప్రకృతేః వ 

ప ప్రకృతికి (వ (పశృతి యనగా సీజన్ల మం దళ్ళివ్య క్త క్తమెన పూర్వజన్మ ములయందుం జేయ 

బజినధర్థాధర్మ ములు మొదలగువానయొక్క సంస్కారము). సదృశం = సమానముగా, 

చేస్టరే = ప్రవరించుచున్నాండు. భూతాని = స్రైణికోటులు ప్రకృతిం = తమతమ 
ధర్థాధర్థాదిసంస్కారములను; యాంతి=పొందుచున్న వి, నిగ్సవాః = ప్రవృ _త్తినివృత్తుల 

యొక్క న్మిగృవాము (నావేతను గాని పరునిచేతను గాని చేయంబడిననిరోధ మనుట్స, 

కిం కరిష్యతి = నీమి చేయలే దనుట). 

తా, అర్జునా ! ! యెంత జానము గలవాండై నను తనపూర్వజన్మ 

సంస్కారము భా రించి యాయావ నులలో పృవృ త్తినివృత్తులను 
జరువుచున్నాండు, జ్ఞానియొక్కస్థితియ యిట్టు లుండ, మూఢులసంగతిని 

గూర్చి చెన్చవలయునా? 'ప్రా పాజికోటి యంతయు తమజసన్హాంతరమునందలి 

ధర్థాధర్మ సంస్కారము నస్వాసరించి వ్రవ్వర్షి రించుచుంగును. "ఆటే ట్రేవవనృత్తి తిని 

మోన్చుటకు నాచేతను మటియుకనిచేతను కూడ శక్యము నామ అని 

క్ర స్తవరమాత్త యర్జునునకుంజె స్పెను, ఇట్టిభ గవద్య్వాక్యము చేత నింక 

నుందు ననర్థములనే గలిగించుకోరికలు స్ర్రారబ్దకర్మమువలన నే పుట్టింః 
బడుచున్న వని స్పష్టమగుచున్నది. 

అవ. ప్రారబ్ధకర్శము మహాతీ వ్ర మైనదియు ననివార్యంబై నదియు నయి యున్న 

దనుటకు నింకొక వాళ్యసమృతియుం గల దని చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో. అవశ్యంభావిభా వానాం పృతీకారో భవేద్యది, 

తదా దుఃఖైర్న లిమ్యేరన్నలరామయుధిష్టి రాః, 156 

వ్యా: తీ వసా రబ్బస్యావరిహార్య కే వచనాంతరనముతి మావా. అవశ్యమితి, 

అవశ్యంభావినాం భొవాగాం దుఃఖా దీనామిక్య ర్థః. 

టీ. అవశ్యం = ముఖ్యముగా, భావిభావానాం - భొవిజకాందగిన, భావానాంజు 

దుఃఖాదిభాొవములకు, ప్రతీకారః = పరిహారము; భవేద్యది = ఉండినచో, తదా = 

ఆ వెనుకటి కాలమునందు, నలరామయుధి ష్టి రాః = నలచ క్ర పర్షియు శీ (శ్రీరామచంద్ర, 

మూ_ర్జియు, ధర రాజును దుకకోః = దుకిఖముల'చేత్స న లచ్చ ష్యీరక = పీడింహబడక 

యుందురు, 

తా తప్పక సంభవించెడిదఃఖాదులకుం. బరిహార ముండినచో 

పూర్వ కాలమునందు నలమసహోిలఠళాజును, శ్రీరామచంద్ర మూ _ర్హియు, 
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ధర్మ రాజాను అంకంకేకష్టముల నేల యనుభవించెదరు ? అంతటి 

వారయ్యు దఃఖాదులకుం బరికాోరము లేమించేసీ యన్నియిక్కట్లు 

పడిరి, కనుక తీ వ్ర స్రారబ్ధమునకుం బరిహారము లే దని యీావాకర్థిము 
చేతం చెలియంబడుచున్న ది. 

అవ. ,ప్రారబ్ద్బమునకు పరిహారము "లేనిచోం (టౌరబ్ధమునుం దస్పించంజూలని 

యీశ్వరున కీశ్వరత్వము చూడ చేలిబీరకాయవంటిజే యగు నని యాశంకించి సమా 

థానము౦ జెవ్వుచున్నాండు:లా 

నో న చేశ్వరత్వ మిాళస్య పీయతే తావతా యత, 
౧౧ 0 

అవశ ంభావితావ్యేషో మోాశ గ లేతై వ నిం తా. 157 
యా. శ 

వ్యా 'హ్రైరజ్ధస్యావరివోర్య ల్వే తత్సరిహారాసమర్థ స్యేశ పరస్వ్యానీశ పరక్వ,వృనంగ 

ఇత్యాశంక్యావా=న చేశ్వరత ఏమితి, కుత ఇత్యత ఆవహా_యుెత 8 అవశ్యమితి. యశః 

కారణాదేపైం దు8ఖూ దీనామవశ్యం భావి తాపి ఈశళ్వ లేళైవ నిర్మి తా అతో నానీశ్వర 

త్వ పృసంగ ఇత్యర్థః 

= వ్ అ వే నం టీ. తావతాజ= ప్రారబ్ధకర్మమును దప్పింవకపోయినంతమా త్రముచేత, ఈశస్య = 

ఈశ్వరునియుక్క_,  ఈశ్వరత్వం = ఈశ్వరభావము, న చ హీయతే = లేకపోదు, 
యతః = వీకారణమువలన, వీషూం == ఈదుఃఖాదులయొక్క_, అవశ్యంభావి తావీ = a] 

తప్పక యనుభవింవంచేయుటయు; ఈళ్వ శేణై వ= ఈశ్వరుని వేళనే, నిరి తాజనీర్సలువం 
బడినదో. 

తా, ప్రారబ్ధకర్మమును దప్పింపాలనంకమా త్ర ముచేత నీళ్ల 

రుని ఈశ్వరత్వంబున కే మా త్రమును గొజంత గలుగది. ఈదుఃఖాదు 
లను దప్పక యనుభవింపవలయు ననెడిశాసనముచేసినవాం డీళ ఏరుండే 

కనుక నతని యీశ్వరత్యమున శేకొజుంతయును లేదు, 
'అవ. ఈవిధముగా నిచ్చా ప్రారబ్ధమును వివరముగా చొల్పి యివ్వు డనిచ్చా 

'ప్రౌరజ్ధ్ఞముం జెచ్వచున్నాండు:ా 

న్లో . వ్, ష_త్తరాభ్యామేవై తద్దమ్య తేఒర్థునకృష్ణ యో, 

అని చ్భాపూర్వకం చాన్స్ ప్రారబ్ద మితి తచ్చ ్రణుం 158 

వ్యా. వవం సృప్తపంచమిచ్చూ ప్రారబ్ద మళ ధాయానిచ్చా ప్రారబ్ధం పక్తుమార 

భతే__ ప్రళ్నో క్తరాభ్యామితి. అనిచ్చ్భావూర్వకం చ ప్రారజ్ధమ న్తీ నీతదర్టునకృవ్న యో 
ప్రశ్న త్లరాభ్యా మేవ గమ్య తే జ్ఞాయత ఇతి యోజనా. తదభిధాగాయ శివ్యమభి 
ముఖ్లేకరో తి. త చ్చ గృ ఖణ్వితి 
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టీ. అనిచ్భాపూర్వకం = కనయిణా ఇ వూర్వకము గాని, ప్రారబ్ధం చ = ప్రారజ 
మొక్కటియు, అ స్తీతి = కల దని, ఏతత్ = ఈసంగతి, అర్జునకృష్ణ మూ: = అట్ట 
యొక్కయు కృష్ణునియొక్కయు, ప్రో _క్లరాభ్యామేవ = (క్రమముగా నర్దుని ప్రశ్న 
చేతను శ్రీ శకమ్షండు చెల్పినయు _త్తరమువేతను, గమ్యశే = తెలియబడుచున్నది, 
తల్ = దానిని, శ ణు = తెల్పెద వినుము. 

తా అనిచ్చ్భాపూర్వకం బగ్గు ప్రారబ్ధ మొక్కటి గలదు, అట్టి 
ప్రారబ్ద మున్నట్లు అర్జునుని ప్రశ్నవలనను ్రీకృష్ణునియు త్త సృరమువలనను 
చెలియబడుచున్న ది. దాని నెజ్ంగించెద విను మని శిష్యుని నును 
ఘిని7గాం జేయుచున్నా (డు. 

అవ, అర్జును డనిచ్చా ప్రారబ్ధమును గుణించి వేసిన ('ప్రశ్నమును నిహుడు చూపు 

చున్నా డుః 

న్లో, అథ శేన వ్రయుక్తొాఒయం పావం చరతి వూరుహ్ము 
అనిచ్చన్న వి వాస్టాయ! బలా దివ నిరాగాజిత, 159 

వ్యా. త త్రార్జునస్య (పృశ్నం తావద్దర్శయతి..._.అథ శీనేరి, జకం వాకేయ 

శ వృష్టి సంబంధిక్ ! అయం పురుషః శేన పృయు క్టః ప్రేరితః అనిచ్భన్నపీ ఇచ్చామ 
కుర్వన్నపి రాజ్ఞా బలాన్ని యోణజిత ఇవ సావం చరతి.__అఆచరలరి, 

టీ. హేవాక్టేయ = వృష్టికలోద్భవుం డగు శ్రీకృష్ణా, అథ = అనంతరము, 
ఆయం వూరుష॥ = ఈపురువ (డు, శేన = చేనిచేశను, ప్రయు క్రస్సక్ = ప్రే లేవింపం 
బడి, అనిచ్భన్న పిజఇచ్చ 'లేనివాండై నను (రాజ్ఞా = రాజువేళు, బలాల్ ఎబొత్కార 
ముగ, నియోజిత ఇవ = నియమింపంబడినవానివలె, పావం = పావకర్షను, వరతి = 
ఆచరించుచున్నాండో (తెల్పు ననుట, 

తా, వృష్టివంశమున నవతరించిన యో శ్రీకృష్ణా! ఈప్రరుషుయ 
తన కిచ్చ లేకుండినను "రాజు చేత బలాత్కారముగ భటుంకు నియ 
మితుండై పనిచేయునట్లు ఎవని చేర బె రితుం డగుచు బొవళర రృంబుల 

నాచరించు దుస్నా డో 'యనుగ్రహీంచి శ్చ వుని య స్టునుం డడిశాను. 

అవ. ఆయర్లునుని ప్రశ్నకు శ్రీకలివ్ణుండు తెల్పిన యు _త్తరమును వెప్పు 

చున్నాడు: 
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శ్ న కావు వవ శోభ వ్ష రజో గుణసముద్భవః, 

హాశనో మహాపాష్తా విద్ధ్యన మిహా వెరిణమ్, 160 
వ్యా. వీ శీశృక్షన్యో క్త కరమావా — కామబఇతి, వవ పురుషప్రువర్హ ర్హకః రజో. 

గుణాత్సముద్భవః ఉత్ప త్తిర్భస్య సః రజా గుణసముద్భవ కామ వవ? 'ప్రసిద్ధోఒయం 
కామః కదాచితోో_)ధరూ పేణానీ వరిణమ లే. తతః శ్రోధస్స పునః కీస్పళః ? మవ 
శనిః మవాదశనం విషమయజాతం యస్య స న మవాిశన39, మహా పాషా మవహాత్ర; పాపస్య 
హేతుశ్వా దువచారా న్య వహాపావ పృత్వమస్య అత ఇవా సంసాశే ఏవం కాను క్రోధ 
రూవీణం 'వెరిణం విద్ధి. తయనలిప్రియః=_ స్రార్టువశాదు ద ద్ర, క్రరజోనణకార్యరాసః 
కామ కోధయారన్యతరనై వ పురుష ప్రవ రశ న (ప్రృవృ శంచ్భమేతి. 

టీ, వీవః కామః = ఈకామంబును, వమ; రోధః = ఈకోవంబును రజోగుణ 
సముద్భవక = = రజోగుణంబువలన( బుట్రినవి (రజోససకార్యము అనుట). మవోళన$= 
విషయసమూహం బను నధికావోరము గలిగినట్టియు, మవో పాషా = గొప్ప పాపము 
నకు హేతు వగుటవలన సౌవచారికముగ మవ పాకి యే యనం దగినదియు నగు వీనంజు 
ఈ కామక్రాధరూవమగు దానిని, ఇహ = ఈజన్ల మందు, వై రిణం=పరమశ త్రువునుగా, 
విద్ధి = తెలియును. 

తా, అర్జునా, రజోగుణమువలన బుట్టిన కామము (సంకల్పము 
పురుషుని బ్రవ _రింవంచేయునదై యొకవ్చు 'డదియే క్రొ-ధరూవముగా 
మాజీ చాన విషయము లనియెడి యెంకయాభరమైనను చాలక 
వెద్దతిండిపోతు వలె మహాపావములను కలుగం చేయుటవలన మహో 
కి యనంబడి యెల్ల జనులను నే పొద్దును బాధించుచుండెజు నీకామ 
క్రో కో ధంబులనే పరమళ తు త్రువులనుగో డెలిసికొనుము. స్ర్రరబ్దకర్మ వలన 
రహో మతిశయించి్ "కామముగాలాని క్రోధముగాలే ని యె 
పురుషు బే, రేపీంచి విమ షయములయందుం + బ్రృవ్నర్షింప జేయును, 
అంతియగాని మేక్నండును బుముుషుండు కనయిచ్చ'చేత నేవిషయముల 
యందు య్రైన ర్థీంసం డని గట్టిగా నమ్తుము. 

అవ పుఠుమని నియమములయందుం ప్రవ రిందంజేయు నని కామ శోధము లన 
వలెకళగాని, అలివా ఇ ప్రారబ్దము నేల ప్రవ క్తి రింవంజేయు నని శంకించి అనిచ్చ ఆ పురుషుని 
విషయములయందు? |బ్రవర్తింవంజేయుచున్న దను వాక్యమును జూపుచున్నాండు:.... 
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నో, న్స్. స్వభావ ేన కౌంతేయ నిబద్ధ సే స్స షన కర ర్ధణా, 

కర్తుం నెచ్చని యన్లోహా తే_రప్యస్యవనోఒవి తత్ , 161 

వ్యా. నన్వత, శామస్రోధయోశేవ పురుష ప వర్తకత్వముపలత్యు లే, నానిచ్చా 
(UU 

ప్రారబ్ధ స్యే త్యాశంక్య తస్యైవ ప్రవ _కకళ్వప్రతిపాదక ౦ తద్వాక్యం వఠతి._--స్వభావ 

'జేళీతి. కౌంతేయ స్వేనై వానుష్టి లేత అత ఏవ స్వకీయేన ఫ్రా ప్రారట్టేన కర్మణా నిబద్ధస్సక్- 

యక్క_ర్తుం నేచ్భసి తదపి మోహాదవి చేతః అపశ$ పరవళోః కరివ్యసీ అతో౭నిచ్భా 
ప్రారబ్ధమ న్రీక్యభ్యు హోంతవ్యమికి భావః. 

టీ. పూ కౌంతేయ = కుంఠతీపుతు శ్రుండవగు నోయగ్ధునా, స్వేన = తనవేతనే 

యనుష్టింపంబడినది గనుక, స్వభావలేన = తనదైన, కర్మ ణా = స్రైరబ్ధకర్మము వేత 
నిబద్ధన్సక = నిరోధింవంబడినవా:డ వగుచు యల్ = పయుద్ధమును, క కర్తుం = వేయు 

టక్కు నేచ్చసి వ ఇష్టవడవో, తదప్ = ఆయుద్ధంబును మోహాల్ =ళజ్ఞానమువలన) అవ 

శస్సక్ = = వరవశుండ వగుచు, కరిష్యసి = చేయగలవు. 

రో ఒఓయర్జున్యా, నెనుకటి జన నృంబులలొం దనచే ననుస్థివంబడిన 

దగుటవలన తన ప్రానబ్ధకర్మ చేత బంధింపబడిన వాండ వగుచు చేయుద్ధము 

నొసరింవనిస్ట్రవ పడవో 'ాయాుద్ధమును నవిచేకనువలనం బరవశీనండ 

వగుచుం చేసెద వని శ్రీకృష్ణ సరమాక్ర చెప్పియుం'డెను, వ్రందువలన 

ననిచ్చ్భాస్తారబ్ధ మొకటి యున్న దని యంగీకరింప వలసీయున్నది, 
వ ® 

అవ. ఇంక పరేచ్చాప్రారబ్ధమును గుజీంచి తెల్పుచున్నా శు! 

సో నానిచ్చంత్ న చేచ్చంతః సరదా తీణ్యాసంయు తా, 

సుఖదుళిఖే భజం త్యేశత్చ'రే లచ్యావూర్వకర్య పూ 162 

వా ఇదానీం పశళేచ్చా ప్రారబ్ధను స్రీత్యాహ---నానిచ్చ్భంత కటిం అనిచ్భం 

తోజపీ న భజంతి. ఇచ్చంతో ఉపి న భజంతి కింతు వరదాక్షీణ్యసంయుక్తాస్పంత 

స్తత్సీత్యర్థ మేవ నుఖదుకిఖే అనుభవంతి. అత ఏశత్సుఖాదిభోగహేతుభూకం వశే 

చ్యాఫూర్వకం పా ప్రారబ్ధం ప్రసిద్ధమిళ్యర్థః- అతవ్వ దోషదర్శ'ే సత్యపీ స్రారబ్ధస్యా వరి 

హార్య త్వా శ్రన్యేస్యాజనకిక్యం న నిహురయితుం శక్నోతీతి భావః, 

టీ. అనిచ గంత క =ాఇస్ట్రము లేనివారుకు, నుఖదుః ఖే=నుఖదు8ఖంబులను, న భజంతి 

అనుభవింపరు; ఇచ్చంతళ్ళ = ఇస్టవడువారును, న భజంతీతి న = అనుభ్గవింవరను మాట 

లేదు (అనుభవింతు రనుట (కింతు ఇ ఇక చే మనంగా, వరదాత్షీణ్యసంయుతా 

స్ఫంతకః కా ఇతరులదాత్నీణ్యముతో 6 గూజినవా రగుచు, సుఖదుః ఖీజనుఖదుః ఖములను, 
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భజంతి = అనుభవించుచున్నారు. వీకత్ = ఇది, వరేచ్చ్భాపూర్వకర్యహి = వరేచ్భా 
పూర్వశమయెన ప్రారబ్ధము గదాం 

తా, సుఖదాకిఖములను బుస్ధపూర్వకముగ ననుభవింము, ఆనుఖ 
దుగిఖములనే యన్యులయొక్క_ ప్రీ తికొఅకు సమృతివడి యనుభవింతురు, 
ఇట్లు సుఖదుగిఖాదిభోగములకు హేతుభూత మగు ప రెచ్చాస్రారభ్ధము 
లోకమున సువనీదమే యొ యున్నది. కాంబట్లి జానికి విషయనుల త య టు ఇ యందు దోషనృష్టి యుండినను ప్రారభ్ధమునకుం బరిహారము లేదా, 
గనుక దానికి నిచ్చను పుట్టిం: కుండం జేయుట శెవ్వరికిని సాధ్యము 
గాదు, 

అవ, జ్ఞానికిని నిచ్చ ప యుండె చేని శు “కిమి వక” అనంగా నేమి ఫలము 
నిచ్భయించుచు కాని ప్రవర్షించు నని చెప్పిన యూ (శుత్యర్థమునకు నివ్వడు మో 
రంగీకరించినమాట విరోధించును గదా యని ఫూర్వవాది యాక్నేవింప సమాధానము 
చెప్పుచున్నాండు:- 

5 న్లో, కథం తర్హి కిమిచ్ళన్ని తేన మిచ్చా నిషిధ్య లే, 
నెచ్చానిషేధ; కింత్విచ్భా బాధో భర్షితేబిజవతే ॥ 163 
వ్యా. నను త _క్వ్వవిదోజ పీచ్చాంగీ కాశే కి మిచ్చన్నితి ,శ్రుతివిరోధఇతి 

శంక "తే... కథం తర్షితి, శమిచ్చన్ని కృ నేన వాక్యేన కథమిచ్భాఖావో వర్ణిత ఇత్యర్థః. 
నానేనేచ్చా భావో౭ఫిధీయ లె, కింతు సత్యా అపి తస్యాస్సమర్గ ప్రవృ త్రిజనకత్వం 
నా స్తీతి బోధ్యత ఇతి పరివారతి. చేచ్చానిషేధ ఇతి. న్వరూపేణ సత్యా అప్ తస్యా 
స్సామర్ధ్యరాహి ల్యే దృష్టాంతమాహ._భర్ణి లేతి, 

టి. తరి = అట్టులై నచో, కిమిచ్ల న్ని తి = ఏమి ఫలము నిచ్చయించు నచెడి 
వాక్యముచేత, నీవం = ఈవిధముగా, ఇచా స = కోరిక, కథం=ఎట్టు, నిషిధ్య'తే = నిష్న 
థింపంబడుచున్నది. (తత్త్వవిదున కిచ్చయే లే దని యా శ్రుతి యెట్లు చెప్పె ననుట), 
ఇచ్చా నిషేధ = ఇచ్చ లేకపోవుట, న=కాద్కు కింతు = మణీ మయేుమనంగా, భర్జిత నిజ 

వల్ = భర్జిత = వేయించబడిన భీజవల్ = గింజలవ లె, ఇచ్చా బౌధ్ధ అ ఇచ్చ యొక్క. 
లేమి, (ఉక్తః = చెప్పబడెను. 

తా, శ్ర, “కమిచ్చల౯ా” ఏమి ఫలము నిచ్చయించుచు అని 
త్త (జ్ఞాని కచ్చయే లే దని శ్రుతి కెల్బుచుండ నీను త క్త జ్ఞాని కిచ్చ 
నంగీకరించుట శుత్యర్థమునకు విరోధము 'గాదా యనిన నామాట 

* 
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యొక్క యర మది కాదు. మణీయేమి యనంగా ఇచ్చ కలిగినను 
జ్ఞానము గలిగినత ర్వాత నాయిచ్ళ వేయించంబడిన గింజలు (అగ్నిత _ప్పం 
బైన గింజలు మజిల మొలకల త్స నట్టు ఆ కలిగినయిచ్చ జనననుర 

ణాది కార్యములను బుట్టింపజాల దని దాని యర్థము, అనంగా వచ్చా 
స్వరూన ముండవచ్చును. కాని వేచిన గింజలవలె 'కార్యతేనుము కాక 

పోవచ్చు నని భావము, 

అవ, ఇదివఆకో సంగ వాముగా6 చెల్పంబడినయంశమును ని సరించి చెప్టు 
చున్నాడు: 

న్, భర్జి తాని తు వీజాని సం త్య కార్యక రాణి చ 

విద్వదిచ్చా బథెస్ట్రబ్యాఒస_త బోథాన్న కార్యకృత్ , 164 
వ్యా. నం జే-పీణో _క్షమర్థం ప్రపంచయతి.._భర్ణితానీ తి, యథా భర్జితాని 

బీజాని స్వయం స్వరూపేణ విద్యమా నాన్యుపి నాంకోరాది కార్యకారాణి భవంతి, 
తథా విబ్బదిచ్చా స్వయం విద్యమా నాపీస్యమాణ పదార్థస్యాన త్త ప్రజా నేన చాధిఠ త్వా 
న్న వ్యసనాది కార్యక మేత్యర్థః. 

టీ. ఛర్జితాని = అగ్నిత వ్రములైన (చేయిం చంబడిన్స, బీజానీ తు = విత్తనము 

లె "లే నంతి = సర్టరావముతో నున్నని, అకార్యకరాణి చ=మొలకయెక్తుట మొదలగు 
పనులను జేయంజాలవు. తథా = అటువలెనే, విద్వదిచ్భా - విద్వల్ వ జ్ఞనియొక్క., 

ఇచ్చా = ఇచ్చయు, నీస్టవ్యా = అంగీకరింప(దగును, అన త్త్వబోధాల్ - అన త్త 
, జగన్ని థ్యాత్వముయొక్క్ల, బోధాల్ = జ్ఞాన మువలన, కార్యకృల్ = నుఖదుకిఖాది 

కార్యములను గలిషించునది, న = కాదు, 

తా, చేయించంబడిన గింజలు చూచుటకు గింజలవలె నగవడు 

చుండినను వానికి మొలక యొత్తందగిన శ_క్టిలేనట్లు జ్ఞానికి నిచ్చ కలిగి 
నను జగత్తు మిథ స్ట్ యను నిళ్ళ యజ్ఞానము కలిగియుండుటవలన సుఖ 
దూఃఖాదులను పునర్ణన మును నియ్య(జాల వని తెలిసీకొనవలయును, 

అవ, ప్రయోజనము లేదు గనుక జ్ఞాని కీచ్భయే లే డన రాదా యని శంకించి 
సమాభానము చెప్వు చున్నాడు: 

నో దగ్గజముగి * హా? పి nl కణాయోపయుజ్య తే, 

విద్వవిచ్చాఒమ్యల్బభోగం కు'ర్య్యాన్న న్యసనం . బవాం, 165 
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వ్యా. నను తర్జి విదుషు ఇమైవ నాంగీక ర్దవ్యా, ఫలాభాచాదిత్యాశంక్య, 
ఫలాభావో౭. సిద్దో భోగలత్షణఫల ఫలసద్భావాదితి స దృష్టాంతమావా=_దగ్గబీజమి తి. 
దగ్ధం భర్జితమితి యావత్. వ్యసనం వివదాదిరూపం బహువిధం వ్యసనం. ని. “వ్యసనం 
వివది భంగే దోషే కామజకోవజి” ఇత్యఖిధానాత్ . 

టీ. దగ్ధం = కాల్చంబడిన, బీజం ౬ గింజ అరోపూ2పీ = మొలక యొళ్తక 

పోయినను భతీణాయ = తినుటకు ఉవయుబ్య లే = వనికివచ్చుచున్న ది, (ఆటులశ్వే 
విద్వదిచా నీ = జ్ఞానియొక గ్రా యిచ యును, ఆల్పభోగం = స్వల్ప మగు భోగమును, 
కుర్యాల్ = కలుగంబేయును, బహు వ్యసనం = ఎక్కు.వదుకిఖమున్సు న కుర్యాత్ = 

కలిగింపంజాలదు. 

ER అగ్నిత ప్ప ప్ప నుగు విత్తనము మొలివపించుటకు( బనికి రాక 

పోయినను తినుట కుపయోగించినట్లు జ్ఞానికి గలిగినయిచ్చయు విశేష 
దుఃఖాదులను గలిగింవ లేకపోయినను స్వల్ప భోగమునకంం బనికివచ్చు 

నని యో దృష్టాంతము చేత స్పష్టమగుచున్నది. 

అవ. ప్రారబ్ఞకర మే భోగద్యారా జననమరణాది దుఃఖములను గలిగించు నని 

యేల యనళా ప దడా వెప్పెద విను. 

న్లో. భోేన చరితార్థత్వా త్ప్రారబ్ధం కర్మ కీయ తే, 
భో _క్టవ్యసక్యకా భాంక్యా వ్యసనం తత్ర జాయతే, 166 

వ్యా. నను కర్తైన భోగచ్వారా వ్యసనమవి బనయది త్యాళం కావా... భో 
చేతి. ప్రారబ్దకర ణో భగమాత్ర తహేతుత్వాన్న వ్యసనజనకత్వ మిత్యర్థః. కుత సరి ధి 
వ్యననజసే క్యత ఆవహా=భో త్య తృత్ర తసి సి న్విషయే. 

టీం ప్రారబ్ధం = ప్రారబ్ధమనియొడి, కర = కరము, చరితార్థత్వాల్ = భోగము 
నిచ్చుటవలన (ప్రాకార ఫోగమాత్రమునట గారణ మగుటవలన), భేోగేన=అనుభ 

వించుట చేత, హరే = నశించుచున్నది, భాంత్యా = అజ్ఞానముమె వేతు భో వ్య 

సత్యతా - భో క్షవ్య = అనుభవిం పదగిన వదార్థములకు, సత్య తా = సత్యత్వము తోచు 
చుండగా, తత్ర = ఆవిషయమందు, వ్యసనం = = దుకిఖాదికము జాయలే = పుట్టును. 

తా,  స్రౌరల్ణికర ము బ్లోగమునుమాత్ర మిచ్చి తాను నశింది 
పోవుచున్నది. కాని వ న్థిసనమును గలీగింపంజాలదు. అనుభవింపందగిన 

పదార్థము అజ్ఞానము చేత సత్యము గాం దోచునెడ నావిషయమున జన 
నాదిదుఃఖము “తప్పక కలుగు నని “తెలియవలెను. 
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అవు దుకిఖాదులకు హేతు వగు; శ్ మనుగుజీం చి చెప్పుచున్నాడు: 

క్లో మా నినళ్య త్వయం భోనో వర్ణా ము త్తరో త్తరం, 

మా విఘ్నాః వ పృతిబధ్నంతు ధన్య౭.స స్థ్యస్తాదితి భ్రమః, 167 

వ్యా. వ్యసనే వాణతుం | ఖ్, మం దర్శయతి..._మా వినళ్యత్వితి. అయం భోనో 

మా వినశ్యతు. విష ఊ శ్రరో రో వర్ధతాం. విఘ్మ్నాూశ్చెినం మా ప పృ్కతిబభ్నంతు. 

అన్య (ప్రృతిబంధం మా కురషంతు. అస్తాచేవ భోగాదవాం ధన్యః ఇృకార్థోజసీ, క్యేవం 

రూపో (సమో భవతి, తతశ్చ వ్యసనమిక్యర్థః 

టీ. అయం భోగ? = ఈభోగము, మా వినళ్యతు = ఎన్నంటికిని నశింపక పోవ 

గాక. ఉఊత్తరో త్రరం = సెవెన, వర్గతాం = అభివృద్ధియగుం గాక్క విఘ్నూక = ఆటంక 

ములు మా ప్రతిబధ్నంతు = బాధింపకపోవులాక; అస్తాల్ = ఈకలిగిన భోగమువలన, 

ధన్యః క్ నెతిని; ఇతి=ఇ ట్రనుకొనుట, (భ్రేనుఃి = టను యనంబడును. 

తా, కిన్వుడు గలిగిన యీసుఖము నశింపక క్ర మముగా నఖి 

వృద్ధి ఫాంచవలయును. వ్రట్టభోగమున శీయాటంకములు సలుగకుండును 
గల్, ఇట్టిసుఖము కలుగుటవలన నేను కృతార్థుడను అని యనుకొను 

టయే భాంతి యనంబడును, 

అవ. ఇట్టి భాంతి పోవునట్టియుపొయమును ,ప్రాసంగికముగా  నెజింగించు 
చున్నాడు 

శ్లో, యదభావి న తద్భాని భావి చేన్న త దన్యథా, 

ఇతి చింతావిషఘ్నో ఒయం బోథో భ్రమనివ_ర్హకః, 168 

వ్యా. ప్రసంగాదస్య దరిహారో పాయమాహ..యదళానీతి. యద్భవితు మహో 

గ్యం త న్న భజేబేవ. భవితుం యోగ్యం చైతదన్యథా న భవే జేవేల్యేనం రూవ 

శ్చింతా విషన్నుకి. ఇదం మే శ్రేయః కదా భవిష్యతి 1 ఇదమనిష్రం కదా నివ ర్థిస్యత 

ఇల్యేవ మాదిచింతైవ విమమివ స్వసంసృష్రపురుషన్య నాశెహేళు త్వాద్విషమిదం, 

చింతోవిషం వాంళీతి చిం'తావిషన్ను 8 ఏవంభుతో యో బోధసోజ.యం ల్ు 

నివ ర్హకః వరో శృృభ్మమస్య నివ్నర్గక ఇళ్యర్థం. 

టీ. యల్ నీది అభావి=జకాదో, తల్ =జది, న భావి=ళకానేకాదు, భావిచేత్ = 

కావలసీయుండెనా, తల్ = ఆది, అన్యథా = వేజుగా నజ కాదు, ఇరి = అనెడి, 

చింతావిషఫ్ను = విచార మనెడి విషమును బోంగొట్టునట్రి అయం బోధ8=ఈ జ్ఞానము, 

ఇభేనునివర్హకక ఇ (నును బోంగొట్లునది (ఆగును, 



ర్/4 శ్రీ "వేడాంతవంచదళి, స ప్రమ వ్ర కరణనుు 

తా, వది కాదో యది కానేకాదు, కాం దగినది కాకమానదు, 

మనుష ష్యూనకుం గలిగెడివిచారము లనెడినిషనును బోంగొ ట్హునట్టి యిట్టి 

జ్ఞానము భ్రాంతిని దొలంగించును, 

అవ, జ్ఞానికిని ఆజ్జానికిని భోగానుభవము సమానముగా నుండి యున్నను నిందులో 

నొకనికి వ్యసనము గలుగ దనుటయు నిక్రొకనికి (అజ్ఞానిక్రి వ్యసనము గలుగు నను 

టయు "నెట్టు పొసంగు ననిన విపరీతజ్ఞానముయొక్క_ యునికిలేములంబట్టి య ట్లగు నని 

సమాధానము వెవ్వుచున్నాండు:ా 

న . సమేఒవీ భోగ వ్యసనం భా)ంతో గచ్చేన్న బుద్ధ వా ; 

అశ క్యార్థస్య సంకల్పాద్భా)ంతేస్య వసనం బవ, 169 

వ్యా* నను విద్వదవిదుపో రుభయోరపి భోగి త్వావిశే షే వీకస్య వ్యసనమపరస్య 

తు రన్నే 'ల్యేకక్కుక ఇ త్యాశంక్య పవరీకజ్ఞాననశ్త్యానత్త్యాఖ్యాం తల్సిద్ది 

రిత్యావా----స మే2-ఫీతి, బుద్ధవాక్ క్టానవాక్ జ్ఞానీక్యర్థః. భ్రాంశే కథం వ్యసన 

=పాశతుత్వమిత్యత అవా--అకళ్యార్థస్యేతి. 

టీ. భోగే = ప్రారబ్ధకర ఫలానుభవము, సమే౭.పీ=(ఆజ్ఞానికిని జ్ఞానికిన్సి సమాన 

ముగా నుండినను, భాకఃజ భే, భ మను ఫొందిన వాడు, వ్యసనంజ=దుశఖమును; గచ్యేల్ = 

భొందును. బుద్దవాక్ = జ్గానము గలవాడు న గచ్చేతల్ = దుఃఖమును చొందండు, 

భాాంతస గాభ ్రంతిపొందినవానికి, ఆశ క్యార్థస్య=సాధ్యము గానివిషయసము దాయము 

మొక్క; సంకల్పాల్ =నంకల్పమువలన, బహువ్యసనంజ=అధికమైనదు! ఖము (కలుగును, 

తా, జ్ఞానికిని అజ్ఞానికిని ప్రారబ్ధకర్మ సలానుభవము సమానముగా 

నుండినను, అజ్ఞాని దుః ఖనును బొందును. జ్ఞాని ముఖము నొంనండు, 

వల యనంగా నజ్ఞాని తనకు సాధింప నలవికానివిషయములను బలు 

మాటు చింతించుచు నధికముగా దుఃఖము నొందుచున్నా ఊం; మళణియు 

విపరితజ్ఞానము కలిగియుండుటవలన సర్వానర్థములను పాందుచున్నా (డు, 

జ్ఞాని యట్టివిపరీతజ్ఞానము లేకపోవుటవలన సర్వానర్గనివ్భ_త్తి గలిగి 
త్తి విం బొందుచున్నా శు, 

అవ, జ్ఞానికి వ్యసనము లేకపోవుటను బెల్పుచున్నాండు:. 

నో, మూయామయత్యం భోగస సి బుద్ధ్వాఒఒజ్ఞాముప సంహారక, 

భుంజూనోఒపీ న సంకల్బం కురు తే వ్యసనం కుతః, 110 



తృ _ప్తీదీస వ్ర కరణము 575 

వ్యా. వివేకిన న్లదభావం దర్శ్మయతి....మాయామయక్వమితి. 

టీ, భోగస్య = విషయానుభవమునకు, మాయామయత్వం = మిథ్యాత్వమును, 

బుద్ధా=తలంచి, ఆస్థాం=దవిషయభోగములయం చాస క్రిని, ఉవసంవారక్ =తగ్టించినవోం 

డగుచు, భుంజానో 2.పి=ప్రారబ్ధకర్య ఫలము ననుభవించుచుండినను, సంకల్పం=విచారమును, 

న కురు లే=ఐవేయండు. వ్యసనం=దుకిఖము, కుత8=వాని "కెట్లు కలుగును ? కలుగ దనుట. 

తా. వివేకము గలవాడు ప్రారబ్ధకర రృముయొక్క_ ఫలభఖభోగము 

నందు మభ్యార్వనిశ్సయము నలిన విప్ ఓ యభేగములయం దాస కిని 

వీడి కర ర్మఫలను ననుభవించుచుండినను సంకల్పమును 'జేయండం గనుక 

వానికి 3 దుఃఖము లుండనేరవు. 

అవ. మిథ్యాత్వజ్ఞాన ముండినను భోగము తాత్కాలికనుఖము. నిచ్చుటవలన 
ఆస క్రి లేకపోవు 'టెట్టు అని యాశంకించి సమాధానము వెప్పుచున్నాండు:--- 

న్లో ం స్వవ్నేం ద్ర జాలసదృశమచింత స్టరచనాత్మే కం, 

దృష్టం నష్టం జగ త్పశ్యక కథం త త్రానురజ్యతి. 171 

వ్యా, నను మాయామయత్వబో భే సత్యపి భోగస్య తదాసీంతన నుఖేాతుత్వా 

త్కుతఅస్థోపసంవోర ఇ త్య్యాశంక్య బహువిధదోషదర్శనాది త్యాహ...-స్వ ్నేంద్రైతి. 

టీ. స్వప్నేంద్రజాలసదృళం = స్వస్నముతోను ఇంద్రజాలముతోను సమానమై 

నట్టియు, అచింత్యరచనాళ్త కం - - అచింళ్ళ=ఇట్టి దని యోచింన శకము కాని, రచనా 

కల్బనయే, ఆత్మ కం = సరరూవము గాం గలిగినట్రియు, దృష్టం నల్ = చూడం(బడు చున్న 

దగును, నషం శించెడి, జగల్ = ప్రపంచమును, సళ్యక్ = చూచుచు, కృ క్ర=అజగర్తు 

నందు, కథంజవీలాగున, అనురజ్యతి వ అనుర _క్టిని ఫొందుశు ? అస క్తుండు కాం డనుట. 

ER స్వన్నమువ లను వంచ, జాలమువన లెను మిథారూపముగ 

గనంబడుచు నశించెడిజగత్తును జొచుచు నందలివిషయనములయం 

దన్నియు దోషము'ే కనంబదసటచేత నాజగత్తునందును విషయముల 

యందును జ్ఞాని ఆస కుడు కాం డని భావము. 

అవ. జగత్తును స్వెప్నీందృజాలములవలె చూచుట యేవీభముగాం గల్లునో 

యాయుపూయముం జెస్హుచున్నా (డు! 

వో, స్ఫర్షవ్న మాపరో కణ దృష్ట్వా హ్యో౯ స్వజాగరమ్, 

చింతయేదప్రనుత్త సృన్నుఫా వనుదినం మువాః, 172 



ర్76 శ్రీ వేదాంకేపంచదశి, స్వవ్పమవ్రకరణము 

వ్యా. ననూ క్రస్వ ప్నేంద ద్రకాలసౌాదృశ్యాదిజ్ఞాచే సత్యాస క్లిభావో న భవేశ్త 

జేవ కుతో జాయత ఇత్యాళంక్య కజ్జనపాయమాహ._స్వస్వవ్న మితి శ్లోకద్వయేన, 

స్వకీయ స్వప్నమపరో క్షతయా దృష్ట్వా స్వకీయం చ జూగరమనుభవక్ స్వవ్న జాగ 

రావుభౌవపి అప్రమ త్తస్సన్ను పహుళ్చింతయేశ్చ ప్న తుల్యో౭.యం జాగర ఇతి, 

టీ, న స్వస్వప్న౦ = తనయొక్క_స్వప్న మును, అవరో మ్యేణ = ప్రత్యక ముగా 

దృషాష=చూాచి, స్వజాగరం = తనజాగృదవస్థను, బశ ట్రక్ =కనుంగొనుచు, ఉభెా=స్వవ్న 

జాగరములను శకెండింటిని, ఆ పృమ_క్తన్స =ఫొరపాటు లేకుండ, అనుదినం= ప్రతిదినము 

నందును, ముహుకి=మాటిమాటిీకిని, చింతయేత్ = విచారింవవలయును,. జూ గ దవస్థయు Uy 
స్వవ్నమువంటిచే యగు నని తలంవవలయు ననుట. 

తా, వివకియగువాడు (జ్ఞాని స్వస్ననమును ప్రత్యతముగాం 
జూచి తనజాగ్రదవస్థను జూచుచు  పొరపొటుపడక స్షష్న జాగరములు 
రెండింటినిగుతేంచి " యనుపినంబును స్వప్నమువ లె జాగ దవస్థయు 

సత్యము కా దని మాటిమాటికి విచారింపవలయును, 

శ్లో, చిరం తయోస్సర్ణసామ్య మనుసంథాయ జాగరే, 
సత్యత్వబుద్ధిం సంత్యజ్య నానురజ్యతి పూర్వవత్. . 178 

వ్యా. వవం తయో స్స పన్న జాగరణయో సృర్వసామ్యం తాత్కాలికభోగన 

“'హేకుక్వపరిణతివిరసత్వవి నాళి త్యాదిలక్షణం చిరమునుసంభాయ జాగ శే౭._పి సత్యత్వ 

బుద్ధిం సంత్యజ్య వరిళ్యజ్య జాగద్వస్తుష్వుపీ పూర్వవజ్ఞగ తృత్య త్వ జ్ఞాన దశాయామిన 

నానురజ్య తి అనురక్షో న భవతీత్యర్థః. 

టీ, తయోః = అస్వవ్న జాగ దవస్థలకు, సర్వసామ్యం = సర్వవిధముల సాదృశ్య 

మును, చిరం = బహుకాలము, అనునంధాయ = తలంచి, జాగరేజకి = జ్యాగ దవ 

యందును, సత్యత్వబుద్ధిం = సత్య త్వబుద్ధిని, సంత్యజ్య = విడిచిపెటి, వూర్యవత్ = 

అజ్ఞాన దశయందు వలె, నానురజ్య తి = = అనుర క్రూ కండు గాడు. 

తా, ఈలాగున స స్వప్నజాగ్రదవస్థలకు చరెండింటికిని కా త్కాాలిక 

భోగమునకు హేతు వగుటయు పరపక్నస్థితియందు విరసకష్గమును 

బొందుటయు నించుటయు మొదలగులకీ.ణీములు గల సర్వసామ్య 

మును బహుకాల మనుఫంథానముచేన్ జాగ్రదవస్ట్రయంద( గనంబడెది 

యౌావవ్వవ స్తువ్రులయందును సత్య త్వబుద్ద్ధి శేకపోనేటచేత నజ్ఞానదశ లో 
ననుర కుం డైనట్టు అనుర కుడు కోడు ఆన కిని జెంద డని; భౌవనము, 
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అవ. ప్రవంచవిషయక మగు మిథ్యాశ్వజ్ఞానమునకును విషయసత్యత్వమును నను 

సరించెడి భోగమునకును పరన్సరము విరోధ ముండుటవలన మిఖ్యాత్వజ్ఞాన ముండియుం 

డగా జ్ఞానికి ప్రారబ్ధకర్మఫలభోగ . మెట్లు. గలుగుట తటస్థించును ! అని ఫూర్వవాది 

యాత్నేపింంగా. విషయము సత్యమై యుండినంాని కర్మఫలభోగ ముండ దనునియ 

మము లేకపోవుటవలన విరోధము లే దని పరిహరించుదున్నాండు:- 

న్, వ్రంద్రజాల మిదం దైషక మచింత్యరచనాత్వతు, 
జ ఏ "జాం ర Na) p శ గె rd ఇక్యవిస్ల రతో హని కా హా ప్రా రబ్ధభ గజ న 74 

వ్యా. నను ప్రవ వంచనో-చరస్య మిశ్యాక్యజ్ఞానక్య విషయసత్యతోోషవ జీవినో భో 

గస్ట చ బరస్సరవిరో థాని, థ్యాత్వల్డాలే సతి కథం భోగసీ సిద్దిర త్యాశంక్య భోగస్య వివ, 

యసత్య త్వా పే టొభావాన్న విరోధ ఇతి మిహరరి--ఇం వ, జాంమితి ఇదం దతం 

భోగ్య జాతమచింత్యరచ నాత్వాదించ, జాలవని భృతి యుంక్త్యానునంధాయా విస్త రతో 

విదుషః ప్రారబ్ఞభోగ త్ర ప్రారబ్ధక ర ఫలయోన్సుఖదుఃఖయో రనుభ వేన మిథ్యా త్వాను 

సంధానస్య శా వా హోనిక? వాశబ్లొన్ని ఇ్యా త్వానుసం ధానేన భోనన్య' కా పని ? 

విభిన్న విషయత్వాదితి భావ, 

టీ. అచింత్యరచనాత్వతః - అచింత్య = చింతించుటకు నలవి కాని రభనాత్వ 

త = కల్పనారూవము గలిగి యుండుటనవలన, ఇదం చ్వెళం = భోగ న్రిసదార్థములరాళి 

యగు నీచెషకము, ఇంద్రజాల మితి = ఇంద్ర జాలమువంటి దని (మిథ్య యని, 

శో wm = గ y నం" “వ , ఆలి అవిన రతః ని సి మనుసంథానము పేయుచు మ అవనిజ్ఞానికి, ప్రారబ్ధభోనగ ఈ 

పారబ్ర = హ్రారబ్దకర రృఫలముయొక్క_, భోగత? = ఆనుభవించుటవపలన్క, జాని; = 
Jw 

బాధ, ౫ వ ='ఏ "మున్నది? స్రారబ్ఞకర ఫలమును జగని థ్యాత్వజ్ఞూనము సీ కెండును 

ద్ర ల్యేకవిషయము లగుటవలన, ప్రారబ్ఞకర్ల ఫలము తై న సుఖదుకఖములయొక్ర- యను 

భవము చేత జగత్తు మిగ్యయగు నని కలంశుట శీమియు బాధ లేదు. జగక్తు మిఖ్య యని 

యనుసంభానము 'చయుట'చేత ప్రారబ్దకర్మ ఫలభోగమున, కయినను చాధ శే దళుట. 

నా అచించ్యరచనారూప మగుటవలన దై గతీ మంతయు . 

ని, జాలమువ చె మిథ్య యగు నను సంగతిని గంగకి 

ప్రారబ్ధసల మగు సుఖ ఖానుభవముచేత జగన్మిఖ్యాత్వానుసం 

ఛానమునశైై నను, _జగన్నిఖ్యాలా గనుసంథానము చెత పొ ప్రారబ్ధభోగ 

ముని నను పఃనిచేదు సూ రస్ధకర్, భోగంబును మి శ్యాతెగ్గకాగేంబును 
౬... థా 

న్న వచయంబులగుటన అనన భోగమునకు సిపయ ములయొక్క 

వేదాంత. రి 7 
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సత్యత్యావేకుతోం బనిలేక పోవుటవలనను "రెండింటికి విరోధము 
"లే దని భావము, 

అవ. ఆశెండును ఖిన్నవిషయము లగుటను 'చెలియంజేయుచున్నాండు:_ ' 

న్లో ॥ నిర్బంధ _స్త త్వృవిద్యాయా ద్రం ద్ర జాలత్వసంస్త ఎల్ 

ప్రా రబ్బస్యా గ హో భోగ జీవస్య సుఖదుఃఖరాూాః, 175 

వ్యా. “విళిన్నపమయత్వమేవ దర్శయతి....నిర్భంధఇతి. తత్త్వవిద్యాయా జగ క్ర 
త్వ చరస్య క్టానస్య నింద్ర, జాలవజ్జగతో మిథ్యా త్య్వానుస సంఛానే నిరం ధక. నతు 

భోగా వలాపే ప్రారబ్ధకర రణశ్చ జీవస్య నుఖదుఃఖయోః ప్రదానే గ గవాః. నశు 
భోగ్యస్య సత్యళస్వహేదసే ఇతి భావః. 

టీ, తత్త్వవిద్యాయాః - తశ్త్వ్వ=జగక్తుయొక్కం స్థితిని 'ెలివెడి, విద్యాయాః = 
జ్ఞానమునకు, ఇం,ద ద్ర,జాలత్వసంస్త్య ఎల్ = = ఇంద దృజాలముయొక్క, స్ట్తిని దలంచుట 

యందు, నిర్భంధకి=పట్టుదల (కలదు). త క్వ్వజ్ఞానమునకు జగత్తు మిథ్య యని తోపించం 
జేయుటకు స స్వభావము గలదు గాని కర భోగమును -లేకుండంజేనెడి స్వభావము లేదనుట, 
ప్రారబ్ధస్య = ప్రారబ్ధకర్థ ము, జీవన్య=జీ వునియొక్క నుఖదుఃఖములయందు, అగ నాః= 

ఆభినివేశము (కలడు. . స్రార్టకర, కు జీవునకు సుఖదుఃఖముల నిచ్చుటకు శక్తి కలదు, 

గాని భోగ్య మగు జగత్తు మిథ్య యని తెల్పుళ క్రి లే దనుట. 

తా, తత్ర గజ్ఞానమునకు జగత్తు ఇ్రంద్రజాలమువలె మిథ్య యగు 
నని తెల్బుటకు శ కి గలదు గాని 'ప్రారబ్దర్న ఫలభోగనమును నశింవం 

జేయుటకు శ కలేదు. వ్రటులనే హ్రారబ్ణకర మునకు జీవునకు సుఖదః 
ఖముల నిచ్చుటయందు శ_క్తిగలదు. కాని దై.షతమునకు 'సత్యత్వ 
మును సంపాదించెడిశ క్రై లేదుః అనంగా తత్త _త్త జ్ఞానము జగని నిఖా 

తము విషయముగా. గలది ప్రారబ్ధకర్మ జీవునకు సుఖదుఃఖాను 
భవము నిచ్చుట విషయనుగాం గలది. ఇట్లు రెండును భిన్న విషయము 

గలవి యగుటవలనం బరస్పరవిరోధము లే దని భావము, 
అవ. ఈలాగున తక్వజ్ఞానంబును ప్రారబ్ధకర్మ యు ఫిన్నవిషయంబు లగుటను 

చెలిపి యనుభవమును జూపుచున్నాండు: జా 

న్లో, విద్యారబ్దే విరుధ్యేతే న భిన్నవిషయత్వత, 
జానద్భిరవై కింద జాలవినోదో ద్భశ రిలే ఖలు, 176 

వ్యా. వీవం విభిన్న విషయత్వం (పృదర్శ్భ్య ప్రయోగమావా.విద్యేతి. విద్యా 

ప్రారబ్ధకర ణీ వరస్పరం న విరుధ్యే తే, విఖిన్నవిషయ క్వాల్ . సంప ప్ర తివన్న రూ పరసజ్ఞా 



తృ వీదీప వ కరణము 579 _5 vy 

నవదిత్యర్థ8 భోగ్యమి థ్యాత్వజ్ఞానం భోగబాధకం న భవతీ'ల్యేకత్క్వ దృష్ష 

మి త్యాశంక్యావా---జానద్శిరితి. వంద, జాలవినోదః ఇంద్ర జాలసంబంధిచమత్కార 

విశేష? జానద్భిరపీంద్ర, జాలత్వం జానద్భిరస్య వలోక్యత వలి (వ్రనీద్ధమిత్యర్థః. 

టీ, విద్యారబజ్జే = తక్త్వవిద్యయు  ,స్రారబ్బకర యను, భిన్నవిమయత్వతఃి = 
ట్ టి 

భిన్న విషయము అగుటపలన, న విరుభ్వే తే = ఒకదాని నొకటి చాధింపవు. ఐం,ద 

జాల = ఇంద్ర, జాలసంబంథ మగు వినోద = వినోదము, జానద్భిరపి = (ఇది మాయ 

యని ఎటిణన వారి చేతంసహాడ, దృశ్య లే ఖలు = చూడంబడుచున్నది గదా. 

ఇకాాతత్త _త్త గవిద్యయు _ ప్రా,రబ్ధకర్మయు "వెలు వేలునవిషయము 

గలవి గనుక రూపరసజ్ఞానమున లె నోకదోనితో నొకటి విరోధింపను. 
భోగర్ణి మగు దై చైైల్ము మిథ్య్యయగు ననెడి జ్ఞానము భోగమును 
బాధింహజాల దని మా సెట్లు దెలియు నని యందువే పమ ఇంద్ర, 

జాలను సత్యము గా దని యెణీంగిన ఐ వాను, ఆయింధద్ర, జాలనమునంఏిలీ 

చవముత్కారమును వినోదముగాం జూచుచుండుటను గోనుచున్నారము 
గదా, దీనింబట్టియే మిథ్యా గజ్ఞానము భోగమునకు మాధకము 
గా దని స్పష్టమగుచున్నది. 

అవ, ఈవిధముగా విద్యా పారబ్బకర లకు శెండింటికిని బరస్పరవిరోధము 

లే దని నిర్ణయించితిమి. ఓీవాదీ, విరోధ మున్నది యనియే వాదింతువా! నిన్ను కొన్ని 
న DA ., ని సం "తు లడిగెదము. ప్రారబ్ధకర్థ జ్ఞానమునకు విరోధియా? జ్ఞానము ప్రారబ్ధకర్మమునకు 

నిరోధియా? ప్రారబ్ధకర్మము జ్ఞానమునకు విరోధి యగుట సరిభవింపనేర దని నిరూకించు 
చున్నాడు: బా 

న్లో, జగత్ప స్థష్యమూపాన్న లై పారబం భోజయే య. 
ర్త ఎ 

గదా బిలో ధి విద్యాయోా ఇభో౫గమా 1 శ్రాన్న సత్యే 17 

బ్బా కించ విద్యా ప్రా రబ్ధకర్శ ణో రస. ప్ర సుతి వదక త్రపవ్యక....కం 

ప్రారబ్ధకర్శ విదా దిరోధీత్యు చ్య' "స్ట? ఉక విద్యా ప్రారబ్ధకర్య , విరోధినీతి. నాద్య ఇళ్యా 

వాం-ాజగదితి. ఆరబ్ధం కర్మ కర, జగతో భోగ్యజా తస్య సళ్యత్వమ బాధ్యశ్య మా పాద్య 

సంపాద్య యది భోజమ్ జీవన్య నుఖదుక'భ దద్యా విత్తదా విద్యాషయన్య మిథ్యా 

శ్వస్యా పవారాద్విద్యాయా విరోధి స్యాత్. న చ తథా కరోతి. కింతు భోగచేవ 
వ్రయచ్చ్భశ్యతో న విద్యావిరోథి ప్రా, రబ్లమితి భావః భోనబలా చేవ భోగ్యస్య సత్య 
త్వమసి సాది త్యాశం క్వాహ=..భల! మూ 

దిత్ళ తృదృష్టాం తాభావ ఇతిభౌావ$, 

శొగితి, విమళం జగత్ సత్యం భోగ్య తా 
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టీ. పారబ్దం=సారబ్దకర ము, జగత్సత్యత్వం-జగల్ =భోగ్యవదార్థమగు జగత్తునకు, 
అధి ధా థ్ 

సక్యత్వం=నిలిచియుండుటను, ఆపాద్యజసం పొదించి, భోజయేద్యది=జీవునకు సుఖదు? 
ఖంబులం గలుగంజేయు నెడల, తదా = ఆప్పుడు, విద్యాయాకిాజ్ఞనమునకు, విరోధి = 

విరోధము గలది (అగును భోగమాత్రాల్ = నుఖదుఃఖానుభవమును గలిగించిన 

మా (కృమున్క సత్యతా = భోగ్య మగు జగత్తునకు సత్య తము; న = సిద్ధింపడు. 

తా, ప్రారబ్ధకర్మ భోగ స్రజాతమునకు సత్యత్వమును సంపాదించి 

జీవునకు సుఖదాకంబుల నిచ్చినచో నప్పుడు విద్యావిషయక మగు 

మిథ్యారాత్భము నవవారించిన దగుటవలన ఫ్రారబ్ధకర్మ ము విద్యకు విరోధి 
యగును, ప్రారబ్ధకర్మ మాలాగున చేయుట లేదు భోేగనునుమాత్ర, త 
మిచ్చుచున్నది. బు ప్రారబ్దకర్మము విద్యకు విరోధి కాదు. భోగ 
బలమువలననే భోగ్యవ పోర్టమేనకు సత్యత్వమును గలుగు నని 

యంటివా ? భోగమాత్ర, మువలన భోగ్యపదార్థమునకు పతన సము 
గలుగు ననువిషయములో' నీకు దృష్టాంతమే లే దని భావము, 

అవ. మిథ్య యగు పదార్థములచేత భోగము గలుగు ననుటయందును దృష్రాం 
శము లేదని యనిన ట్లాశంకించి" సమాధానము చెప్పుచు న్నా(డు:. 

నో అనూనో జాయతే భోగ్య కల్చ్పలై స్ప గవ్న వ స్తుఖిః, 

జాగృద్వస్తుఖి రేవ మసతె తరగ ఇ్రహ్య తామ్, 178 
+ వ్యా, నను మిథ్యా వపదార్టే ర్ గో భవతీ త్యత్రాక దృష్టాంతో నాస్తీ త్యాశం 

కావా. అనూన ఇతి, 

టీ. కల్పి తై 9=కల్పింపంబడిన, స్వవ్న పస్తుఖిః = కలలోం గనంబడెడివన్తు వుల'చేత, 
అనూను=కొజవడని, భోగ39=భోగము, జాయ తే=కలుగుచున్న ది. నీవం = ఈవిధముగా, 
అస్మత్యెః=సత్యములు కాని, (అనయా మిథ్యాభూఠములై ను, జాగ గ్రద్వస్తుఖిరపీ= జూ గ, గద 
కను అగ వడువస్తువులచేశను, భోగం=భోగ ముఇమ్య తొం=రంగీకరింపబ డుం గాక: 

ఈ స్పహ్నావస్థయందు వాసనాకల్సిత సనం చ్ న వస్తువుల] నస 
భోగము గలిగినట్టు జ్యగ్ర దవస్థ్రయందును మిథ్య యగు వస్తుశ్రు అమన 
భోగము కల్దుచున్న దని యొప్పి తీరవలయును గదా, జంపచేత 
మన క్టములనక భోగము గలుగు ననుటలో దృష్రాంతము "లే 
దనంగూడదు గా 
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అవ. తత్త విద్య ప్రారబ్ధకర్శ మునకు విరోధియా యనెడి శెండవవూర్వపత 

మును బొనంగ దని చెప్పుచున్నాడు 

న్లో, యది విద్యాపవ్నానీత జగ త్నాారబ్ధఘాతినీ, 
తదా స్యా న్నతు మాయాత్వబో భేన తదపహ్నా వః, 179 
వ్యా నాపి ద్వితీయ ఇళ్యావహా---యది విద్యేతి. విద్యా యది జగద్భోగ్య 

జాత మవహ్నువీత చేదం రజకమితి నిష షే ధకజ్ఞాన వత్స) తీయమానస్య భోగ్యన్య 

స్వరూవం విలావయేత్తదా ప్రారబ్దకర ర భోగస్య సుఖదుఃఖానుభవస్య సాధనావవహాలేణ 

ప్రారబ్ధకర్శ వియాతినీ స్యాన్న చళక్కరోతి, కింతు మిథ్యాత్వమేవ బోధయాతి. అతో 
న న ్రోర్థ కర ర విరోధినీతి భావః. నను మిథ్యాత్వబోధనాచేవ స్వరూవమపి విలావయే 

నిత్యాశక్యాహనతు మాయేలి, ఇంద్ర, ద జాలాదో న్వరూవవిలావనమంత నేణాపి 

మిథ్యాత్వజ్ఞూన దర్శ నాదితి భావః, 

త విద్యా=క క్త ప్వజ్ఞానము, జగత్ = భోగ్యబాతమగు జగత్తును అవహ్ను వీత 

యదిజస్వరూవనాళశనము జనని, లేదా = అవ్వడు, ప్రారబ్ధభూాలతినీ = ప్రారబ్దమును 

నళించం జేయునది, స్యాల్ = అగును. మాయాళ్వబోభేన - దూయాక్య = ప్రపంచము 

మిథ్యయనెడి బోభేన = జ్ఞానము వేత; తదవహ్నావస్తు - తల్ == = భోగజాతమైన యా 
ప్రనంచ స్వరూవముయొక్క_; ఆవన్నావస్తు = నాళమన్ననో, న స్యాల్ =అగుటలేదు. 

తాత _త్త్వజ్షానము నోగ్యపదార్థ రా? యగు జగత్తును నిడి 
వెండి గాదు అనెడి నిచే పేధజ్ఞానమువ లె 'స్వరూపనాశనము చేసీయుండి 

నచో స్రారబ్బకర్మ భోగ SS మగుసుఖదుః ఖానుభవనుయొక్క_ సాధనము 

నపహాకి రదుపీచేక ప్రారస్ధకర్మ మునకు విరోధి యని యప్పుడు చెప్ప 
వచ్చును గాని తత్త షవిద్య యెట్లును భోగ్యవదార్థమును నశింహ 

చేయుట చేదు. పంక నేమి నేయుచున్న దనం౦గా, భోగ్య రాశి యంతయు 

మిథ్టయగు నని బోధించుచున్నది, కావున త_త్త్ర్వ్వవిద్య, ప్రారబ్ధకర్శ 

మునకు విరోధి యన రాదు. జగత్తు మిథ్య యని బోధించినంవావలననే 
దానిస్మరూపమును గూడ నశింపజేయు నని యందువా? ఇంద్రజాల 

మును గనుంగొనునస్పుడు అచ్చట వస్తువులను నశింప చేయకే 
యావ స్తువులు సత్యములు గా వనెడి జ్ఞాన ముండుట యనుభవన్నష్థ మే 

యగును. ఇటులనే జగత్సు మిథ్య యోని శెలిసికొనుటచేత భోగ్య 

రూపం బగు జగత్తునకు నాగినము గలుగ దని గ్రహీంవ నగును. 



ర్రిలి శ్రీ చేదాంతపంచదశ్సి స్పష్టము, ప్రకరణము 

అవ. పెన చెప్పబడిన యంశమునే విపులముగా చెల్పుచున్నా (డు: 

న్లో, అనపవ్శ్నూత్య లోకా_స్టదింద్రజాల మిదం తతి, 

జానం ల్యే వానపవ్నా త్య భోేగర్థిమాయాత్యధీ స్తథా, 180 

వ్యా. ఏతచేవ ప్రవుచయతి..-అనపహ్ను క్యేతి. లోకా జనా _స్పదిందజాల 

స్వరూపమనవహ్ను త్య అనిరస్య ఇద మింద్రజాలమితి జానం'త్యేవ యథా తథా భోగ్య 

మనపహ్నుత్య అవినాశ్య మాయాత్వథీ ర్దగని భ్యాత్వజ్ఞానం భవతీళ్యర్థః. 

టీ. లోకాః = జనులు, తల్ = ఆయిం, ద, జాలస్వరూవమును, అనవహ్ను త్యజ 

నశించంజేయక, ఇదం = ఇది, ఇంద్రజాలం త్వితి = గారడి నుమా యని, జానంత్యేవ= 

శతెలిసికొనుచునే యున్నారు. తథా = ఆలాగున, అనవహ్ను త్య = భోగ బ్రపదార్థమును 

(భోగమును) నళింవం చేయక, భోగ్యమాయాత్వ థీ! - భోగ్య=అనుభవింపబడెడి జగత్తు 

యొక్క, మాయాత్వ ధిః=మిఖ్యాత్వ జ్ఞానము, భవతి=అగుచున్నది. 

తా, జనులు ఇంద్రజాలమును చూచునప్పు డందలివ స్తువులను 

నశింపం జేయకయే యచటి వస్తువులు నిజము గా వని తెలిసికొనునట్లు 

, అనుభవింవయబటెడి భోగ గ్టపచార్థములును వానియనుభనమును మిథ్య 

యగు ననెడిజ్ఞానను గలుగుటకు సందేహము లేదు, 
ఆవ. ఇప్పుడు పూర్వ చాది కోక ద్యయముతో నామవేపించుచున్నాండు..- 

నో యత్ర, త్వస్య జగ తా షక పక్వేత్క_ స్తత, కేన కం, 

కిం జిఘ్ర త్కిం వదేద్వేతి శతా తు బవుఘోషినమ,. 181 

న్లో తేన డై ఏత మపహ్మ్నుత్యు విద్యో దేతి న చాన్య థా, 

తథా చ విదుపో భోగ్య కథం స్యా దితి చేచ్ళ ణు. 192 

వ్యా యత్ర త్వస్య సర్వమా త్తెవా భూ త్రత్కేన కం వశ్యేదిత్యాది శుతిర్ద 9 

ప్ర దర్శనదృశ్యాభావం బోధయత్యతోో విదో న్రతద్యమానా జగద్విలావయే దేవ. ఏవం 

తి విదుపో భోగళ్చ కథం స్యా దితి శుత్యవప్పంఛేన శంకే. శ్లోకద్వయేన యత్ర 
ర త్యాదినా,. యక యస్యాం విద్యావస్థాయాం కృత్ళ ఎం జగదస్య విదుహాస్సా ఏకే 

వాభూదిదం సర్వం యదయమా శ్రే తి జ్ఞానేన స్వరూవమేవ భవతి. తత తస్యాం దశా 
యాం క్రోదష్రై జ్జ సాధశేన చతుషా కిం దృశ్యం రూపజాళం వశ్ళేచేనం ఘాణ 

లతుణేన కిం కుసుమాదికం జి ఘేత్కిం వాక్యం శేన వాగిం ద్రియేణ వా వజేజేవ మిత 
శేంద్రియ వ్యా పారాభావద్య(|ోక నాయ వాళబ్దః. ఇ ల్యేవం ప్రకారేణ శ్రుత బు 

వార మఖిహిత మిశ్యర్థ$ః, 



త బ్ర _ప్తీదీషప,కరణము ర్రీకి 

వ్యా. తతః కివించతైే అవా తేన చై కకమితి. స్వావ్యయసం పత్త్యోరన్యతరా 
పేకుమావిష్కృతం క్కింతకన్ట్రై మే క్ నూత్రే యె శ్రోత స్యేత్యు దావ తాయాశ్ళు కేస్సు కి 

మోత యోరన్యతరవిమలవ లన వ్యాఖ్యాత త్వాన్న విద్యయా జగదవహ్నవ ఇతి పరి 

వారతి._శృణ్వి తి, 
జి. యత్ర, = వక _త్త క్వజ్ఞానదశయందు, జగత్ = వ్రృవంచమంతయు, ఆస్య = 

ఈజ్ఞానికి, స్వాస = శర్షన్వరూవమే యగునో, తత, = అట్రిజ్ఞానదశయందు, క 

వీదప్ష (చయావెడువాంు) ౩ శేన = నీసాధనమువేత (వేతురిం ద్రియముచేత్స, కిం = వీ 
దృశ్యము? రూ పాదికము ను, వ వశ్యేత్ =యాచును? (చూడంజాలండనుటు). శేన= =వీఘా) 

కోం,ది దియముచేక్క కింజము సుహ్పాదులను, జి ఘ్రేల్ = వాసన చూచును? (ఆఘాణింవం 

'డనున. జీన=వవాగిం టె, ౬మముచేత, కింజనీ వాక్యమును, వదేత్ =చెప్పును? (ఇప్ప లేం 

డనుటఎ) ఇతివా=ఈలాగంన నాయాయిం, ద్రియముచేత నా యా వ్యా పారమును జేయ? 

డని, (శుతౌ = వేదమునందు, బహు = చాలపర్యాయములు, ఘోషితం=వెన్పంబడెను. 

కేన=ఆకారణముచేక, కుక్యాజ్ఞానము, బె పతం=జగ త్తున్కు అపహ్ను త్య = నళింవంబేసీ? 

ఉఊడేలిజపుట్టుచున్న ది. ఆనా థా=మజియొకవిధముగా (జగత్తును నశింపజేయక యనుట. 
న చవ=పుట్రదుం తఖణాచ= తగ మగుయండంలగా, విదున క=జ్ఞానియగు వానికి, భోగ ఇ 

నివయానుభ్రవము, కణం = ఎట్టు, స్యాదితి చేత్ = కలుగు నని యంటివా శృణు = 

చెప్పెద వినుము, 

తా, ఓయైై వ్రకోసిద్ధాంతీ | ! పజ్ఞానదళయందు నీజగ _త్తంతయు 

శం, “రవం సర్వం ౬ యయ దయ నూత” అనూ శ్రుతి ననుసరించి జ్ఞానికి , స 
తనసరావమే యుగసుచున్నదో అటే దే జ్ఞానవళయపదు. ఏ ఏదృప్ట వచతు 
రింద్రియ మనెడి సాథ నముచేత నేదృళ్యమును చూచునో “అటులనే 
వఫఘా ేంద్రియసాథయనముచేత ఏపుప్పాదు లను నాఘ్సాణించును 2 

వవాగిం ది ద్రియసాధనయుచేత నేవాక్యమును బల్కు_ను ?' అని శ్ర, 
“యత త్ర త్వేస్య సర్వృతమూశ్మై వాభూత్త త్కేన కం పశ్యేత్” ఈ మొదరసు 
శ్రుతి ర జ్ఞానదశలో కృష్ట, దర్శనము, దృశ్యము అనెడి త్రిపుటి చే దని 
శస్పుచ్చన్నది. కాంబట్టి | జ్ఞానదశలో జ్ఞానము? , కలిగినప్పుడు? [జగత్తు 
నశించు నని తేలులుేకి ఈత జ్ఞానము : టే గగమును నిింవంజేసీయే' పుట్టును 
గాని నశింవంబేయక జ్ఞాన. “ముదయింపది అట్టగు చుండ జ్ఞానికి భోగము 

య 
సిద్ధించు బట్టు? అని వాది యా హేపింన సేద్ధాంతి సమాథాననును 

వ్పెద విను మను చున్నాడు అని భావము, 



రర4 శ్రీ వేడాంతపంచదళి, స్పప్పమప్రకరణము 

అవ వాది వెళెండుక్లోకములచేకం జేసీనయా కేషమునకు సిద్ధాంతి సమాధానము 
ఇప్పు చున్నాడు: 

న్లో, సుషు ప్టివిషయా ను_్రివిషయా వాశ్రుతి _స్ప్వ్తి, 
జ్ ళ్ కో శ స స వ ( ఉకృ్పం స్వావ్యయసం త్ఫోరితి సూత్రే హ్యాతిస్సుటము 183 

* సౌాంచ్సయను*వు విస్నంవ తి రు కిరితంరః. 
వాసం స్వా్యయన్సువనబుస్సంవక్తు రు_కంల్యెర్థ 
టీ. , శ్రుతి స్త=క శ్రుతి యన్ననో, సుష _ప్టీవిష యా=నుమ ప్తీవిషయముగలది గాయ 

గాని, ము_క్టివిషయా చో = ము _క్రివిషయమును గలదిగాం గాని ఇతి = అన ్టయింపం 

బడు నని, స్వాప్యయసంవత్తో్యుః = “స్వావ్యయసం పత్తో్యోకి” అనెడి, ఇతి స్ఫూత్రే =ఇప్ట 

(శ్రృమునందు, అతిస్ఫుటం=మిక్కి-లిస్పవ్రముగా,; ఉక్తం పింజ తెల్పంబడి నదిగచాం 

తా. ఓవాదీ! శు. “య నషి ఆ; ని తా, ఓ శ్ శ్రీ త్వస్య అనుశ్రుతి నాథారము చేసి 

కాని నీ వాఖే.వీంచితిని గాని “స్వావ్యయసంపత్తో్య్యఖో అను ట్ర హా 

సూ త్ర మునందు ఆశ్చుతిని సుషు_వ్రివిషయముగాం' గాని ము_క్రిిషయ 

ముగాం గాని యన(యింపనలయు నని విస్పస్ట్రముగం దెల్పంబడయుండ 

న్యాశ్రుతి సాధారమువేనీఫొని నీ వామేవీంవం గూడదు, 

అవ, ఆ శ్రుతిని సుషుప్త్యాదివిషయము గలదానినిగా నన్వ్వయము నంగీకరింప 

నిచో 'బాధకముం చెల్పుచున్నా (డు: 

కొ. అన్వథా యాజ్ఞ వల్కా్య్య బే రాచార్యత్వం న సంభవేత, 
> క we) యు చై శదృష్టావవివ్వత్తా దై షకాదృష్రా న వాగ్వ చేత్ , [శ 

వ్యా. అస్యా శు) తేన్సు ప్ల్యాదివిషయ త్యానంగీ కారే చాధకమాహ.--అన్య 

"భతి. తత్రా,వప త్తిమాహ---దై ఏ తేతి, యాజ్ఞ వల్కా్యాదిర్భది దె పతం వే తది 

అస ప్రననూ 

దాడదె ప్పరేజ్ఞా నాభావాన్నా చారో భవేత్ . అథ దై పతం న వళ్యతి తరి బోధ్య 

ష్యూద్యశుపలహ్టైదాచార్య వాక్ శిష్యం ప్రతి బోధనాయ న ప్రవ _ర్టేళ, అతో విద్యా 
రంప్రుదాయో చేద ప్రసంగ ఇతి భావః. 

"టీ. అక్యథా౭వేరొకవిధముగా (ఆ శ్రుతిని నుమ _ప్టివిషయముగాం గాని మోత 

విషయము గాం గాని యంగీకరింవనియెడలు, యాజ్ఞ వల్క్యా దేః = యాజ్ఞ వల్క్య్యూ(డు 

మున్న గువారికి, ఆఛార్యత్వం = ఊవదేశకు లగుట, న సంభ వేల్ = సంభఛవింవనేరదు, 

చై పళద్భ జూన త్యాం=దై ప్టతద్భషి గ లిగియుండినవ్వుడు, అవిద్య త్లాజజద్వి తీయ జ్ఞానము 

లేకండుటయు, చ్రైషితాద్భృషా=దై ప్పశేజ్ఞానము లేనవ్వుడు, వాక్ ఆవాక్కు, న వదేత్ = 

చెప్పకసోవుశు, (తనకంటె వేలుగా శిప్యాదివస్తువులే లేనియప్వుడు వారికి బోధించుట 
కావార్య వాక్యము ప్రవర్షింప దనుట).' 



తృప్పిదీప వ్రశరణము క్రిక్ 

శే 

తా. వైన చెప్పంబడిన శ్రుతిని సుష క్తివిషయముగాం గాని 

మోాఠువిషయముగాం గాని అంగికరింవని చో యాజ్ఞ వల్కు్యయ మొద 

లగువారికి నాచార్యుత్వము సంభవింపదు, ఎందువల్ల ననంగా డదైషతము 

తోనా, అదై ంతజ్ఞానము చేకపోవుట చేత నదై ఏకేజ్ఞానము "లేని వాయ 

డాభార్యుయుగా నుంచుట సంభ వింపదు, దై సతస్సురణము "లేకుండి 

నచో శిప్య్యూదులు గల రని యనుకొనమిచేత నెననికి బోధించుట 
వ DY Py IS (a మి ఆగ్ అల ( 

కాచారర్ధిఐి కరన MN ఎదలును | ఇట్టి ర్హసంగమువలన విద్యా 
Aim IC ? యు న యొ న్ రిం వస i సంప్కద యము ్భ్స వాటిల్లును ను ఫృష్టైవృసంగములు 

చేయరా దని ఖభెవము, 

అవ. సిద్ధాంత, యాజ్ఞవల్యా్యాదులకు శిష్యులకు బోధించునవ్వు. డుండెడి 
జ్ఞానము సరోకజ్ఞాన మనియు నిర్వికల్పకసమాధియందు దై పత ప్రలీతి (న్ఫురణము 

లేమించేసీ అప్పటి జ్ఞాన మపరోత్జ్ఞాన మనియు చేల చెప్పరా దని శంకించంగా సమా 

.భానము చప్ప చున్నాడు? 

శ జ యా ణా శాం == నం నో, నిర్వికల్పసనూ గె తు దై ఏల దర్శన పాతుత్కః, 

నై వాహోతవిబ్యేతి చే తుషుష్తి స్థథా న కి, ' 185 
వ్యా: నను యాజ్ఞ వల్కాాదీనా మాఇార్యత్వద శాయాం విద్యమానస్య 

అల ఇ య క చం PY! a ళో అలీ జ్ఞానస్య విద్యాత్వమ సేవ. శథాపి ళస్య నావరోతవిద్యాళ్వం చై పత ప్ర తీతిసద్భా 

వాల్ = నిర్వికల్పకనమాఖా తు దై పతదర్శనాభావా తై ఎవాపరోతవిచ్యేతి శంకే. 

నిర్విక ల్వేతి. డ్రై కళా ప్రతీ లేరన్యతి వ్రసంగా పదక త్వ్వాన్నై వమితి వరివారతి.సుమ స్తీ 

స్తథానకిమితి- 

టీ. నిక్వికల్పసనూ థొ తు ఇ నిర్వికల్పక సమాధియం దన్న చో, చె ళాదర్శన 

జ్వీంత్రుళంజుదై పభన్ఫురణము చేని కారణము చేశ, నై వ=ఆద్వైశవిస్త ఎ్రతియే అవరో శ 

విజ్యేతి చేత్ = అనరోతజ్ఞానమగు నని యంటిీ'వేన్సి నువు ప్రి! = సుమం వ్యవస్థ; తథా 

అట్టిది న కింజకాదా 1 (ఇట్లు బై పళ ప్రతీతి లేనిజే యగు ననుట). . 

నా మ, MY నిష్వకల్బమాధియందు ద్రైష్షగేము స్సురిం 

చుట చేదు గనుక నగి .మవరోత్షుజ్ఞానము "కావచ్చును, శిష్యులకు 
సే బస na nS pM శాం] జర సలం జలా ES అఆభారి mame py 

బోదిం సును మా న్కు. ge స ముంపటగం నాభార స్టవర్టమునకు 

Es తేస్యుగ ముందీ నది సం యజ్ఞాన మని వెస్పుట అతి ప్రసంగ. 
ik 

Cpe ' 

శీ ' ఇ శ ఈ a ఖ్ Wy wi? ళో np ww ఖో మా. ఇరోజు శో 4 నా ౧ శే ॥ ఇ 

మగును, అన తల య KN య Moy Ao చేసి వస్థ్రమ 0) పెష్ట్ట్యూ మంగీకరం + 
అ ( 



556 శ్రీ వేదాంతవంచదకి, స_ష్టమ ప్రకరణము 

చినచో చె దై పతస్ఫురణము లేని సుషు_ప్రిని గూడ జ్ఞానదశ నుగా నంగీక 

రింపవలసీవచ్చును గనుక నది యధికప్ర వ సంగ మగు నని భావము. 

ఆవ. అధిక ప్రసంగము లేని శెజంనున ద్ర శష్షంచుచున్నాండుః= 

న్ ఆతృత త్త ఏం న జానాతి సుపా యది తదా తయా, 

ఆత్మ దధీరేవ విద్యేతి వాచ్యం న దై ్యతవిస్యృతిః, 180 

వ్యా. అతి ప్రసంగపరిహారం శంకలే-లత తత్త్వమితి. సుప్తా ద్వైశతదర్శనా 
భావేఒ ప్యాత్య నో పరజ్ఞానాభ్లావాన్న విద్యాళ్వం తస్యా ఇత్యర్థః. కర్ణి ప్రాగ్గం 

వి వేకజ్ఞాన నై స్యైవ విద్యాత్వం. నె చ్వతదర్శనా భావ ల్యే త్యాహ-త బీతి. 

us సుప్తా = నువు ప కిదశథ యందు, ఆక త్ర _క్షృం=ఆత్ర సరూప కమును, న జూనాతి 

యది =గు ర్రబుంగండంటి వా, తదా = అప్పుడు, త్వయా = నీచేత, ఆత్మధీ రేవ=ఆక్ష్మ 

జ్ఞాన మే; విద్యేతి = విద్య యని వాచ్యం = చెప్పందగును. ద్రై్వతవిస్టృతిః = జగత్తును 

మజచుట అనలా న్ఫురింపకపోవుట) న = విద్య కానేరదు. 

ణా సుషు ప్టికాలమునందు డై డై ్వ్రతస్ఫూ క్తి రి లేకపోయినను ఆత్త 

స్వరాపజ్ఞానము నేదు గనుక్క నది విద్య కాదంటివా మంచిది, ఆః వ్పుక 
ఆత్మ క్షానమే విద్య యగును. దై దై ్వశవళితి "లేకపోవుట విద్య కా దని 

ఇుటుంగుము,. 

అవ. టె పకృ తీతి లేకుండుటయు, అక్క జానము గలి[ియుండుటయు సీ 
షా 

శండును చేరి విద్య యగును గాని, యొకటిమాత్ర, ముండుట విద్య "కాేర దని శంకించు 

చున్నాడు: 

శ్లో, ఉభయం మిళితం విద్యా యది తేరి? సుటాదయ్వ, 

అర్ధవిద్యాభాజిన స్స్యుస్సకల దై కవన లేకి 187 

వ్యా. నను ్వెతాదర్శనాత తృజ్జానయోర్సి తయో రేవ విద్యాత్వం; నైక 

శ్యేతి శంకళే...-జఛభయమితి. దె ద్ర్వ్టతవిన ఎ తెరకి విద్యాంశతా్యంగీ కారే జడస్యాష్యర్ధ 

విద్యాత్వ ప్రసంగ ఇతి పరిహరతి--తర్జి ఘటాదయ ఇతి. అత్ర వవ త్తిమావా...-- 
సకలేతి. 

టీ. మిళితం = కలి సియుండిను ఉభయం = అదె ది వలీ జ్ఞానమును దె న్టలీజ్జూనము 

లేసండుటయు నశెడి కెండును, విద్యా యది = విద్య యు నని యంటివా, త మః. 
అట్టులై నచో, భుటాదయః = భుటపటాది జడప పదార్థంబులును, సకలజ రళవిన తః =. 
సమ న్తమైనదై పకేజ్ఞనము శేకయుండుటవలన, అర్థవిద్యాఖాజినః = సగము విద్యను. 
పౌందినమంన్నవి; స్యుః ఇ అగుచువ్నవి. 

| 



ర్తి కిదీప వ వ్రశరణము ర్ం? 

దె దై. ప్రతవిస్మ ృతియు! ఆక తృజ్ఞానంబును "రెండును కలిసీ విద్య 

యగు నని యంటివా, ఘటపటాదిజడ పదార్థంబు లిందలి చె దె సతవిస్టృ 

గలిగి యుండుటం చేని సగము జ్ఞానము గలిగియున్న దని న 

వచ్చును గాన నట్టు లనకూడ దని భావము, 

అవ, శెండును గలిసియే విద్య యనువారిమతమునందు దోవముం గనువఆజిచు 

చున్నాడు: 

న్లో . మశక ధ్వనిముఖ్యానాం వికేపాణాం బహాుత్వతః, 

తవ విద్యా తథా న స్యాధ్ధటాదీనాం యథా దృథా, 188 

వ్యా. అసి న్నేవ నన్నే సమాధిమతాం పురుహాణామర్గవిద్యావ త్వమపి న స్యా 

దితి సోపవోసమావా---మశకధ్వనీతి. భుటాదీనాం యథా దై రశేవిస్థ రణం దృఢం, 

తథా తం సమాభాదై పతవిన రణం న సంభవతి, మశకధ్వన్యాదీనామ'నేశేషూం బే 

పొణాం సద్భావాదిశ్యర్థః, 

టీ, మశక ధ్టనిము ఖా నాం - మశక = దోమలయొక్క; ధ్వని = చవ్వుడు, 

ముఖ్యానాం = = "మొదలుగాయగల, విషేపాణాం = వికల్పములయొక్క బహుత్వతః =, 

ఆనేకత్టమువలన, ఖుటాదీనాం = కుండలు మొదలగుచానికి, యథా = ఏవిధముగా 

' విద్యా = విద్య, దృథా = దృథమెనదో) తథా = ఆవిధముగా, తవ = నీకు విద్యా = 

విద్య, న స్యాత్ = కలుగకపోవును. 

చొాతత్త ష్షజ్ఞానమును దై ఏతవిస పతియు రెండును గలిసి విద్య 
ఆ లుల్లా వ జరీ 

యనునెడల దె ఏతవిస బ్రతీ విద్యలో సగము గావలనివచ్చును, "యోగానికి 
షు ఆశి 

మశకధ్యనులు "మొదలగునవి వేవములు గనునించుటవలన విద్యలోని సగ 
భాగము గూడ ఘటింవదు, 

అవ, ఆక జ్ఞానమే విద్య యగు నని యంగీశరించునెడల నది మాకును సమత మే ఆశీ ల్లో పాళీ 
యని చెప్పుచున్నాడు! 

న్లో. అత్మథీ రేవ విజ్యేతి యది తర్షి సుఖీ భవ, 
దుష్టచి త్తం ని 'సం'భ్యాా చ్చే న్ని రుంధి తం యథాసుఖమ్, 189 

బ్యా. నను ఆత తృ జ్ఞాన స్య్యైవ విద్యాశ్వం నె డ్రై సళవిన్మ సృ లేరితి శంకలే.....ఆత్క 

ధీలేవేతి. తదస్తాకమివ్ర మిత్యళిప్రాయేణాశీర్వాదయలి.._శర్షి- నుషో భవేతి. నన్వాత 

ధీరేవ విద్యా సా న దుస్తచి'ర్తే సంభవత్యతళ్ళ్చి త్తదోషవరివోరాయ చి శ్తవృ త్తినిరోధః 
కార్య ఇతీ శంకా మనుభావ లే___దుష చి త్తమితి. తడ్భుగీకరోతి.._.నిరంథి త్వమితి. 



588 వేదాంతేపంచేదశి, సప్తమ వ్రశరణము శ్రీ 
టీ. అక ధీరేవ = ఆత జ్ఞానమే, విజ్యేతి యది = విద్యయణెదవేని కర్ణి = 

జే గల్ల sh 
అట్టులె కే, సుఖీ భవ = సుఖవంతుండవు గమ్య, దుషప్పచిత్తం = దోషయు క్త మగు మన 

నును; నిరుంధ్యావేత్ = దోవనివృ లికె చి త్రమును నిరోధింపవలసియుండునందు వేని, 

యథాసుఖం = సుఖముగా, త్వం = నీవు, నిరుంధి = అరికట్టుము. 

తా, ఆత్మ జ్ఞానమే విద్య యని యంగీకరించునెడల నడి మాకును 

సమతమే. చి తనిరోధము లేనిది విద ఘటింపదు గనుక చంచలచి త్త 
ఆలే ఎం a | అ. 

మును నిరోధిపవలయు నంటి'వేని యథాసుఖముగాం జిత్తము నరి 

కట్టును, (అదియును మాకు సమ్మతమే.) 

న్లో: తదిష్ట. మేష్టవ్యమాయామయత్వస్వ సమిావ.ణాత్ , 
వ్ వ్ న a '6 

ఆ హ్ న 9 9౬ న్స, { 

అచ్చన్న ప్యజ్ఞవ న్నేచ్చే ల్ర్కై_మి ్స ్న పి హొ శతమ్ 190 

వ్యా. తదిష్పమితి. అస్తాకమపీతి శేషః. కత ఇత్యత ఆహ_వీవ్షమ్యేతి. చిత్త 

దోహోవగమే సతి అద్యితీయాక జ్ఞా నాయేష్యమాణం జగనాయామయత్వం సమ్య 

గీత్యే యత కి అత ఇష్టమిత్యర్థః- ఏవం కిమిచ్చన్న తి మంత్రాం శేనాభి, ప్రే తమర్థ్భమువ 

'పొదిత ముపసంవారతి..ఇచ్చన్ని తి. ఇచ్భన్న ప్యయమజ్ఞ వచ్చే చే దత కిమిచ్చన్నితి 

(శుళమితి యోజనా. 

టి. ఏష్టవ్యమాయామయత్వస్య - వీష్టవ్య = (అద్వితీయాత్మ క్ఞూనముకొ అకు) 

కోరందగిన, మాయామయత్వస్య = జగ నాయామయత్వమును; సమితణాల్ = మానుట 

వలన, తత్ = ఆచి త్తనిరోధము, (అస్తాకం = మాకు); ఇస్టం = సమ్మతము, ఇచ న్న్న ని = 

జాని కోరినను, ఆజ్ఞ వల్ = ఆజ్ఞానివ లె; నేవ్ళేత్ = కోరండు. (అతః = ఆకారణము 
ద్ర 

వలన్స, కిమిచ్ళన్నితి = కిమిచ్చన్నని, .శుతం హీ = వేదములయందుం జెచ్పంబడిన దే. 

తె, జ్ఞాని ప్రపంచమును. మాయామయంబుగ గు_ర్జెఖుంగును 

గానం జి త్రనిరోధమును చేయును. అతండు ప్రా రబ్బవశంబున విషయ 

మేల నిచ్చగించినను అజ్ఞానివ లె బద్ధుందై. కోరండు. “కిమిచ్చకా కస్యకా 

మాయి” అను శ్రుతిలో “కి మృనుపధ మాయర్థము'నే సూచించును, 

అవ. “జని విషయముల నిచ్చగించును.. అట్టయినను నస్టానివ లె. గోరండు.” 

అని యిట్టి యభిప్రాయముల శాస్త్రము లేల గల్పింవవలె ననుశంకకు నమాధానముః 

'చెచ్వ్పచున్నాండువలా . 

క్లో, రాగో లింగమబోధస్య సంతు రాగాదయో బుభే, 

బ్రతి శొస్ర్రచ్వ్యయం సార్థ మేవం సత్యవిరోధతః, 191 
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వ్యా: వీవమభిప్రాయవర్ణ నే కారణమాహ-రాగో లింగమితి, శ్లో “రాగో 
లింగమబోధస్య చి త్తవ్యాయామభూమిను। కుత శ్శాద్వలళా తస్య యస్యాగ్ని, కోటే 

'తరో రితి తత త్త రవిదో రాగని-షేధపరంశాన్తం. కోకా స్రైర్ధస్య నమా వ వ్రత్య్వా న్ను 

బా బ్రత్తావతాపీ సే, రాగాదయస్సంతు కామం న కద్భావో౭_పరాధ్యతి' ఇత. 

తసై్టివరాగాంగీకారపరం చ శాస్త స్ర్రమ్- వీవం చ సతి త క్త విడో దృఢరాగాభావే నతి 
శా స్త్రద్టయం సార్థమర్థవద్భవత్య విరోధత!. రాగనిషే ధపరన్య శాస్త స్తస్య దృఢరాగ 

విషయత్యా _క్రదభ్యుపగమపరన్య శాస తనకి రాగాభాసవిషయత్వాదితి భావః. 

టీ. అబో ధస్య జజ్ఞానము లేమికి, రాగ$=విషయానురాగము, లింగం = చిహ్నము 
అనియు, బుభే= జ్ఞానియందు, రాగాదయె? = రాగ చ్వేషాదులు, సంతు = ఉండుగాక 

అన్నియు, ఇరి=ఇటి, శాస్త్రద్వయం = శా స్త్రద్వ్టయము, ఏవం సతి = ఇటులు చెప్పిన 

యెడల, ఆవిరోధతః = విరోధము లేకుండ, సార్ధం = సార్థకంబగును. 

తా, “రాగో లింగమబోధస్య చి త్తవ్యాయాముభూమిపు, కుత 
శ్నాద్భలతా తస్య యస్యాాగ్నిః కోట తరోకి” అనుకొ,స్త స్త్రము విష 
యానురాగ మజ్జానమునకు గుర్తు తొరటయం దగ్ని గలవృతృము 

నకుం చెమ్మ యుండ్నేరదు గదా "అను "నము జ్ఞానికి విషయాను 
రాగ ముండ దని తేల్బుచున్నది, “శా ్ రాక్టస్య నమా పత్యా న్యు _క్రీన్సాన్టి 

తావపొపీ లే, 'రాగాదయస్పంతు కామం న తద్భావొ ఒప రాధ్య తె” 

తనుశ్శాన్తము బ్ర పహావిదునకు జ్ఞానమువలన మోత్సేము ఘుఓటించును, 

గనుక రాగాదు 'లున్నను చాధకములు గావు అని తెల్బుచున్నది, 

ఈ 'రెండుళాస్త్రములును జ్ఞాని వివయములను గోరినను నజ్ఞునివత 
బద్ధుడై కోరం డని 'ఇప్పిననే సమనగ్టయనుం లగును, 

అవ. “కి మిచ్భక్ ౫” అనుదానిభావమును వర్ణించు “కస్య కామాయ” అను 

శ్రుతి ఫొవముం చెల్చుచున్నా (డు; 

న్ జగన్ని ఖాాత్వవ తా సళ్ళా సంగశత్వస్య సవిరామణాత్ , 
కస్య కామాయేతి వచోభో శ్రభావవివశ£యా, 192 
వ్యా. వీవం కిమిచ్చన్ని త్య ంశస్యాభిప్రాయ మువవర్ష్య కస్య కామాయేత్యంళ 

స్యాభిప్త్రాయమాహా..--జగదితి. యథా జగన్న ఇ్యాత్వబోభేన వాస్తవ కామ్యాభొవవివ 

తయా కిమిచ్భన్నిత్యు క్షం. వీవమాత్మనోఒ౬సంగత్వబోభే చ చా స్తవభో_క్షృత్యాభావ 

వివత్నయా కస్య కామా మేలి (శు శ్రుశ్యాబిహి శమిత్యర్థః. 
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టీ. ఆత ధ్రీరేవ = ఆత జాన మే, విబ్యేతి యది = విద్యయశెద వేని, తరి = 

- డబ య్ 

అట్టుశై శ్రే, సుఖీ భవ = సుఖపంతుండవు గమ్య దుష్టచి త్తం = దోషయు క్ష మగు మన 

న్సును, నిరుంధ్యా చేత్ = దోషనివృ్తికై చిత్తమును నిరోధించదవలసీయుండునందు వేని, 

యథాసుఖం = సుఖముగా, త్వం = నీవు, నిరుంధి = ఆరికట్టుము. 

తా ఆత్మ జ్ఞానమే విద యని యంగీకరించునెడల నడి మాకును 

సమతమే. చి తనిరోధము లేనిది విద్యు ఘటింపదు గనుక చంచలచి శ్రే 
నక! ఎలాం a . షి 

మును నిరోధింషవవలయు నంటి'వేని యఖథాసుఖముగాం జిత్తము రి 

కట్టును, (అదియును మాకు 'సమత మే 

న్లో: తడిష్ట మేష్టవ్యమాయామయత్వస్య సమోావ,ణాత్ , 
౧౧ చి ర od 6 

' అట 5 ౬ ( 
ఇచ్చన్న ప్యజ్ఞవ న్నేచ్ళే త్మిమిచ్చ న్నపి హీ శ్రుతమ్. 190 

వ్యా. తదిష్పమితి. ఆస్తాకమపీతి శేషః. కుత ఇత్యత ఆవా_వీవ్ష వేలి. చి త్త 

పవోహివగమే సతి అద్వితీయాళ జానాయేష్యుమాణం జగనాయామయతే ష్టం సమ్య 
రీ బ్లా జారీ 

రు ఎప్ జో 

గీత్యు లే యత క్కి అత ఇప్టమిత్య ర్థః. ఏవం కిమిచ్చన్న తి మంత్రాం శేనాభి పే తమర్గమువ 

పొదిత ముపసంవారతి-ఇచ్చన్ని తి. ఇచ్భన్న వ్యయమజ్ఞ వచ్చే చ్చేదతః కిమిచ్చన్నితి 

శ్రుశమితి యోజనా. 

టీ. వష్టవ్యమాయామయత్వస్య - వీష్టవ్య = (అద్వితీయాత్మ జ్ఞానముకొ అకు) 

కోరందగిన, మాయామయత్వస్య = జగ నాయామయతే్య మును, నమో &ణాల్ = మానుట 

వలన, తత్ = అచి క్తనిరోధము, (అస్తాకం = మాకు); ఇవ్టం = సమ్మతము, ఇచ్చ్భన్న వ్ = 

జాని కోరినను, ఆజ్ఞ వత్ = అజ్ఞానివ లె, నేవ్ళేత్ = కోరండు. (అతః = ఆకారణము 
షా 
వలన) కిమిచ్చన్నితి = కిమిచ్చన్నని, గుతం హి = వేదములయందుం జెచ్చ్పంబడిన చే. 

లో | 

తా, జ్ఞాని పృపంచమును మాయామయంబుగ గు_ర్హెలుంగును 

గానం జి త్రనిరోధమును జేయును. అతండు ప్రారబ్ధవశంబున విషయ 

ముల నిచ్చగించినను అజ్ఞానివ లె బద్ధుడై కోరండు. “కిమిచ్చళా కస్య కా 

మాయీ” అనుశ్రుతిలో కకక) మృనుపద మిాయర్థమునే సూచించును, 

"అవు గజ్ఞాని విషయముల నిచ్చగించును.. ఆట్లయినను నజ్జునివలె: నోరండు.ి 

ఆని యిట్టి యభిప్రాయముల శాస్త్రము చేల గల్పింవవలె ననుశంకకు సమాధానము: 

జెప్పు చున్నా (డు 

న్, రాగో లింగమబోథస్య సంతు రాగావయో బుగే, | 

| అట్ || శ గ వా వ 10) 

ఇతి శా స్త్రదయం సార్థ మేవం సత్యవిర్ ధనం, 191 
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వ్యా. నీవమభిప్త్రాయవర్ణ ణే కారణమావా---రాగో లింగమితి. క్లో “రాగో 
లింగమబోధస్య చి శ్రవ్యాయామేభూమిన, కుతశ్య్శాద్వలతా తస్య యస్యాన్నిః కోటే 
"కరో రతి తత్త రవిదోరాగని చే వధవ పరంశా స్తం. శా స్త్రిర్థస్య సమా ఇ వ్రత్వా న్ను 

స్సా నీతావతాపి సే, రాగాదయస్సంతు కామం న తద్భావోఒవ రాధ్యత వతి. 

తస్ర్యైవరాగాంగీకారవరం చ శాస్త స్రమ్- నవం చ సతి తత్త mal దృథరాశాభావే సతి 
శాస్త్రద్వయం సార్థమర్థవద్భువళ్య విరోధక రాగనిేధపరస్య శాస్త స్తస్య దృఢరాగ 
విషయత్యా _క్రదభ్యు పగమపరస్య శాన స్తస్య వ 1 భావః, 

టీ. అబోధన్య గ్రైక్ఞానము'లేమికి, రాగ8=విషయానురాగము, లింగం = చిహ్నము 
అనియు, బు భే=జ్ఞానియందు, రాగాదయ$ = రాగ చ్వేఘూదులు, సంతు = ఉండుంగాక 

అన్నియు,. ఇతి=ఇటి, శాస స్రద్వయం జ శాస్త స్త్రదయము, ఏవం నతి = ఇటులు చెప్పిన 

యొడల, అనిరోగ్గతః = = విరోధము శేపండు సార్ధం = సార్థకంబగును. 

తా. “రాగో లింగమబోధన ధస్య చి _తృవ్యాయామభహామిషు, కుత 
శ్యాద్యల ల” తస్య యస్యాాగ్ని; వేట తరోక” అనుకొ స్త్రము విష 

యానురాగ మజ్ఞానమునకు గుర్తు తొరటయం దగ్ని గలవృతృము 
నకు జె యుండ డనేరదు గజా "అను శాస్తము జ్ఞానికి విషయాను 0) 

రాగ మండ దని తేల్బుచున్నది, “శా స్ర్రార్థస్య సమా పక్వాన _క్టిస్సా్యా 
తావతొపి తే, 'రాగాదయస్పంతు కామం న కద్భావోఒవరాధ్య తే” 
తనుశ్శాస్త్రము బ్రహావిదునకు జ్ఞానమునలన మోతను ఘటించును, 
గనుక రాగాదు లున్నను బాధకములు గావు అని తెల్బుచున్నది, 
ఈ లెండుశొస్తనులును జ్ఞాని వివయములను గోరినను నజ్జునివ లె మ 

బద్ధుడై కోరం డని ఇన్పినశే సమన్వయము లగును, 

అవ. “కి మిచ్చ్భక్ ” అనుదానిభావమును వర్తించు “కస్య కామాయ” అను 

శు శృుతిభొవముం "బెలుచున్నాండు:.-- 

ఖో జగని నృిశ్యాశ్వవణ్చా పణ" సంగశ్వస్య సమావణాత్ , 
| కస్య గ కామాయేతి న చోభో క్ర భావనివకుయా. 192 

వ్యా. వీవం కమిళ్ళన్ని త్యంళసా్టఫేస్తాయ ముపవర్గ్య కన్య తకామాయేళ్యంశ 

స్యాఖిప్త్రాయమావా.....జగదితి. యథా జగన్ని థ్యాత్వబోభేన వాస్తవ కామ్యాభొవవివ 

తయా కిమిచ్భన్నిళ్యు క్షం. నీవమార్మనోఒసంగత్వబోాభే చ వాస్తవభో_క్షృత్వాభఖావ 

నివతయా కస్య కామా యేతి శ్రు త్యా్గిహిఠమిత్యర్థః, 
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టీ, జగన్మి థ్యాత్వవల్ =జిగన్ని థ్యాత్వము వె, స్వా త్రాసంగ త్వస్య ~ స్వాత్ = 

స్వస్వరూపముయొక్క_; ఆసంగక్వస్య = సంగము లేకుండుటయొక్క_ సమోతుణాల్ ఆ 

చూచుటవలన, భో క్ర భాొవవిపక్షయా - భో క్షృ = భో కృయొక్కం అభావజ లేకుండుట 

యొక్క; వివత్షయా = వెప్పందలంచుటవేశు కస్య కామాయేతి = కన్య కామాయ 

యని (ఎవ్వనికోరికనిమి త్త మనుటు, వచక=వాక్యము, భవతి = ప్రవ ర్టీంచుచున్నది. 

తా, జ్ఞాని జగత్తు నసత్యముగను, తనను అసంగునిగను గ్ర భాం ' 

చును గాన నిజముగా భో క్ష లేనందున నెవ్షనికోరిక శై వరితపించు నని 

భోక్త నిపే.ధింపం బడియెను. 

అవ. ఆత్మకు భో కృత్యము లే దని శతి నిషేధించుటకు భో_కృతష్టపష్కన క్తి 

యుండవలెను, ఆత్మను భో క్తనుగా నెవ్య రొప్పినారు ? అను శంకకు సమాధానము 

చెప్పుచున్నాడు 

నో, వతిజాయాదికం సర్యం త తృదో్ళగాయ నేచ్చతి, 
౧m . ఎం 

ను తా వదోపితం బవ. 198 కింత్యాత్త భా గార్థ మితి శ్ నుద్ద్స్ ఫితెం 

వ్యా. నన్వాత్మ నో భో కృత్వప్రతిషేథ _న్తత్ప్రస శ్లిఫపూర్వకో వ క్షవ్యక. 

సాకు న విద్యల, అసంగత్వాదాత న ఇత్యాశంక్య కస్య స్వానుభవసిద్ధ త్వా నైన 

మిత్యభిస్తేత్య తదనువాదికాం శ్రుుతిమర్ధత్ 2ను కొమతి--వతిజాయేతి. “న వా 

అశే వత్యుః కామాయ పతిః ప్రియో భవి” తీత్యారభ్య “ఆత్ర నస్తు కామాయ నర్వం 

(స్త్రీయం భవి” తీత్యం లేన వాక్యసంద ర్భేణ పతిజాయాదిక స్య ప్రపంచస్యాతనో 

భోగసాధనత్వం ప్రతిపాద్య శే, కత అత్మ నో భో _కృత్వ ప్రశ _కిరిత్యర్థః. 

టీ, వతిజాయాదికం = పెనిమిటి భార్య ముదలగాయగల, సర్వం = 'సకలవదార్డ 

ములను, తత్తద్భో గాయ =- ఎదుటివారి భోగముకొ అకు, చేచ్చతి=కోరండు. కింతుాను౭తే 

యేమి యనా, ఆతృభోగార్థమి తి=అక్క భోగముకొజశే యని, శుత్"=వేదమునందు, 

బహు = ఏవెేేవమను,, ఊద్దోషిళం = వెప్పంబడెను. 

తా, మనుజుడు భోగసాధనంబుల నన్నింటిని ఇానివాని: 

కొకు. బ్రేమించుట లేదు. ఆత్రభోగముకొజకే వాని నన్నిటిని 
బ్రేమించుచున్నా. డని శ్రుతియు యజ్ఞాలయం దజ్ఞానకల్సీతం ఖు. 

భాక్షృత్వము ప్రస ్కక్షమైన దని చెప్పుచున్నది కనుక ఆత్మకు భోక్ష ఫణ 
వ్రస_క్రి కలిగి నని తెలియవలెను. 
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అవ. ఈవిధముగా నాత్ర క భో క్షృుత్వప్రన కిని గనంబజచి యాభోక్షృత్వ 

మును నిరసింవందలంచి వికల్పించుచు న్నాండ్డు: 

న్లో కిం కూటస్ల స్థఖిదాభానో యథా కిం చోభయాత్త క్కి 

భోకా కేత్ర న కూటస్థో_సంగ త్వాద్యో క్ష కృతాం వ్ర వ, బేత్ . 194 

వ్యా. వ్రవమాత్త నో భో క్షృత్వం పృదర్శ్య కదపనాదాయ 'హోకారం వికల్ప 

యతి---కిం కూటస్థ ఇతి. కూటస్థస్య భోక్తృత్వం కిం? ఉత చిడాఖాసస్య 1 కింవో 

ఛయాత్మక స్యేతి వికల్పార్థః. తత్ర, ప్రథమం ప్రళ్యాహ--భోక్తా తల్రేతి. 

టీ. భోక్షజకర్య ఫలముననుభవించెడి వాండు, కూ టస్థః జ శేవల పృత్యగాత యా, 

= లేక్క చిదాభాన3 = శేవలచిదాభాసుండా, యథాకించజ= లేక, ఉభయాత్మక! = 

కూటసనసహిక చిదాభానుండా ! యని వికల్పార్థము, తత్ర ౨ అమూ(డువతశ్షములందు; 

కూ టస్లక= కేవల, ప పృళ్యగాత్మ ం అస సంగత్వాల్ = ఆసంగ తష మువలన, (అసంగుండగుటవ్వే) 

భోక్తృతాం = భోక్త ఎ్రలేషయుము న వ్రబేల్ = పొందండు, 

తా, భోక్త కూటస్టుండా * లేక చిదాభాసుండా? లేక యుభ 

యాత్మ కుండా? యని నికల్సించి యసంగు డగుటం చేసీ కరూటస్థుండం 

నిర్విశారుండగుటవలన భో క్షృృతషమును బొందండు. 

అవ. అసంగుండైనను భోక్షృత్వ మేల గలుగదు ! అను శంకకు నసమాథానము 

ఇవ్వచున్నాాండు:---- 

న్లో . సుఖదుఃఖా ఫీమానాఖ్యో నికారో భోగ ఉచ్యతే, 

కరూటస్థశ స్ప వికారీ చేత్యెత న్న వ్యాహాతశం కథమ్ ? 159 

వ్యా అనంగ త్వమస్తు భో కృళత్వం చ భవతు కో దోవ ఇ త్యాశం క్యాహ---- 

నుఖేతి. నుఖిత్టదుఃఖితాషభిమానలకుణే వికళారొ 5 భోగ. సోఒసంగస్య కూటస్థస్య 

న యుజ్య తే, కూటస్థత్వవికారిత్వయో రేక క్ర, నమా వేశాయోగాదిశ్యర్థః. 

టీ. సుఖదుఃఖాఖిమానాఖ్య! = నుఖదుకఖాభిమాన మను “పీరుగల్క విక*రః = 

వికారమే, భోగః = భోగ మన్ని ఊచ్య'కే = చెప్పబడుచున్నది. కూటస్థశ్చ = కూట 

న్థుడు, వికొరీ చ = ఏ కారవంతుండు, ఇ'క్యేతల్ ఐక ట్రరుట, కథం = వీలాగున, న 

చ్యానాఠం = 'బాధితము గాదు? (విరోధ మగు ననుట 

తా. సుఖదూఖా భిమానరూప మగు వికారము భోగ మనా 

బడును. కరాటస్థుం డన నిరిషకారుయు, నిరిష్ట కారిత్భమును, వి కాగిత 

నును నొకనికి సంభవించు, 

చిట్ట శిక్ట 
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అవ. చిదాభానునకు భోక్ష్చృత్వుమును నిరసీ ంచుచునాస్నయు-- 

న్, నికారిబుద్ధ్యధిన ఆస దాఫాసో నికృతా వ 

నిరధిష్టావీభా)ంతి; శేవలా న హీ తిష ష్టతి, 196 

వ్యా. నను తర్హి వికారిణ ల్చి దాభాసస్య భో కృత్యం స్యాది త్యాళంక్య విశా 

రిల్వేషపీ నిరధిష్టానన్య తె న్యైవాసిట్జేరై వమితి పరివారతి_ఏకారీతి. చిదాభాసస్య 
వికారిబుద్ధ్యు పాధ్య ధీనత్వా త్స స్కీ న్వికాశే సంభవత్యపి తస్యారోపితస్యారోపిత 
స్వరయాపత్వేనాధిస్టానభూతం కూటస్థం విహాయ స్వాతంశే ల్ర్రైణావస్థానాసంభవా ల్కేవల 

. చిదాభాసస్యాపీ భో క్ట ఎ్రకేష్టం న సంభవతీతి భావః, 

టీ. అభానః = చిదాభాను(డు, వికృతా వవీ=వికారము గల్లినప్పటికిని, విళారి 
బుద్ధ్య ధీన తాల్ - వికారి = వికారవంత మగు, బుద్ధి=బుద్ధికి, అధీనత్వాలత్ = స్వాధీన 
మగుటవలన, (న= భోక్త గానేరండుం) నిరథిష్టానవిభ్రాాంతిః ఎ నిరధిష్థాన =జఅధిష్టైనము 
లేని, విభాంతిః = (భన శీవలా = శేవలమైనచై, న తిస్థతి హీ = ఉండదుగడా. 

ళా, చిడాఖాసుండు వికారి యగు బుద్ధిని ఉవాథిగాం గలిగి 
యుంశుటచేత తనయందు వికారము సంభవించినను, ఆ చిదానాసుండు 
కల్పీతుం డగుటవలన తనకు ఆభథారభూతుం డగు కూటస్థుని విడిచి 
స్వాతంత్ర త్వ్యస్థితి సంభవింపమిచే, కేవలచిదాభానునకు భే _క్షృత్వము 
సంభవిండ దని యభిప్రాయము, 

అవ. మూంండవవక్షము అనంగా భోశేక్ష యుభయాత కుం డని యంగీకరింవక తీర 
దని వె ప చున్నాడు 

న్లో, ఉభయాత్తక ఏవా వాతో లోశే భోకా నిగద్య 
కాదృగాత్తానమారభ 3 కూటస్థ శే సృపిత శ్ను)తా, 197 

వ్యా. తస్తాత్త త్రృతీయః వత 8 పరశిష్యత ఇత్యాహ----ఉఊభయాత్తక ఇతి. యత 
వకైకన్య భో కృశ్వం న సంభవత్యత ఉభయాత త కసాధిష్టాన చిదాభాన ఏన లకీ 
వ్యవహారదశాయాం భేశ్తేత్యభిధీయ శే. వ మార్థ కేస్తూభయాత తకత్వ మేవ న భుటత 
ఇతి భావః. “నన్వసంగోవ్యాయం పురుషో ఇత్యాదావసంగళర్షనై సవ 'యోా౭యం 
విజ్ఞానమయః ప్రా” ష్విత్యాదౌా బుద్ధిసాక్షీత్వస్యావి (శృ శృవణాదుభయాత్త్మ కం భో కృ 
స్వయాపమవి పౌరమార్థకమేవ స్యాన్న లోకవ్యవహారమ త్ర ని సిద్ధ మిశ్యాశంక్య శు శ్రుత 
సత శాక్సర్యాభావాన్గావమి శ్యావా... శాగ్భ?లి. తాద్భృగాశ్రానం బుద్ధ్యు పాధకం 
భోకార మాకాన మారభ్యానూద్య కూటస్ట స్థ బుద్ధ్యాదికల్ప నాధేష్టానభూతల్చిదాత్తా 

శే కక, బుద్ధ్యాద్యనాక, నిరననేన వరి -శీషిళో శ్రుత బృవాదారణ్య కాదావిత్యర్థః, 
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టీ, అతః = ఆకారణమువలన్క లోకీ = లోకమందు (వ్యవహారదశయందు, 

ఉభయాళ క వీవ = కూటస్థసహితచిదాభాసుండే, భోక్తా = కర ఫలమనుభవించెడి 
వాండగునని, నిగద్య తే=చెప్పంబడుచున్నా (డు. శు తే = బృవాదారణ్య కాది శు లి లో గ 
యందు, తాద్భక్ = ఆటువంటి, ఆత్తానం = భో క్తను, ఆరభ్య = వెవ్వటకారంభించి, 
కూటస్థ$ి = (ప్రత్యగాత్మ క్ శీవిళఈ 2 ేకి ంపంబ ణెను, (బుధ్ధ్యాద్యనాత్శ నిరసనముచేత 

"శీేషింవంబటె డె ననుట 

"= వకారణముచేత కూట చిదాభెసులలో నొక్క కనికిం 

బ్ర బ్ర త్యేకముగ భోక్త క్ర ఎ సము సంభోనింప దో ఆకారణముచేత కూట 
సహ చిచాభా సుండే వ్యవవోరవశంయందు భో క్ష యని చెప్పడు 
చున్నాయు, అనంగా పరమార్థసశ యం దు కూటస్థరహితచిదాభాసత్వ మే 
ఘటింవ వని యభిప్రాయము. బృహదారణ్య కాది శు తీయందు బుద్ధ్యు 
పాధికుం డగు ఫో క కను జెప్పుటకనుం ్యూరంభింపీ బుద్ధా దురీకు 
అనాత తృత్వము నిశ్సయిం చుటచేత బుద్ధ్యాదికల్చనకు ఆభధారభూతుం 
డగు చిమ్రూపకూటస్థుండు "సేప్టిం! వయబటజెనో 

అవ, ఈయర్థమునందు బృవాదారణ్యక (శృుతితాక్సర్యముం 'చెవ్వుచున్నాండు: ఎ 

న్, అత్తా కతన ఇత్యు నె యాజ్బ వ కైవల్య ఏిబోఢయకా, 
విజ్ఞానము యమార' ౯1 “రిసంగం తం పర్య శె గోషయళత్ , 196 

వ్యా. తత క్ర బృహదారణ్యక వాక్యార్థం తొవత కృంకీవ్య దర్శయతి.._.ఆ శ్రేతి, 

జన కేన కతమ అ ప త్వేవమాత ని పృ షే సతి యాజ జవల్క్య్య స్త సం విబోధయనో్యో౭. 

యం విజ్ఞానమయ; ప్రాణ షి త్యాదినా విజ్ఞానమయముష క్ర మ్యానంగోష న్యాయం 
పురుష ఇత్యసంగం కూటస్థం వరి శేషీతవాని క్వ రక, 

టీ. ఆచ అ అత్మ ; నతమ$ జా ఎట్ డు! ఇ్షలి= రలాగున, ఉఊక్టోజప్ప పళ్నింవం 

| బడుచుండంగా, యాజ్ఞ వేల్యూ? =యాబ్ఞ పల్క్యృమవార్షి / నిబోధయక_బేధంచుచు, 
విజ్ఞాసమయం = విజ్ఞానమయుని, ఆరభ్య జ ఊఉ శ్రమించి, ఉనంగం ఇ ఆనసంగుండగు, 

శం = అకూటస్టుని; పర్య శేష షయల్ = మిగిల్చెకు. 

ణా, "కా హం ద్రియనున ప్ర! ఇంగులలో ఆత్మ యొట్టువాం డనియు 
నెన్వం దనియు జనకచ క గ్ర గ్ టి న వ్రస్నంవ, యాజి  వల్క-క్థిముహా పార్ట బంది 

తాదా ల్మ్య్వెవన్నుం డగు శి సస్ణూనరు యని; నుక క్ర మించి “అసంగోవ్వొ యన 

వుకుషళో అను ప పాక్యను"డే నిరషాకాయుం డగు కూటస్థుండే ఆత్త యగు 
నని బోధఫింపెను. | 

వేదాంత... 88 
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అవ ఈ యర్థమునందు ఐతరేయ శ్రుతిని గూడం బ్రమాణముగాం జూఫు 

చున్నాడు! 

న్స్. కోఒయమాత్తే క్యేవమాడా సర్వ త్రాతా విచారతః, 

ఉభయాత్త కమారభ్య కూటస్ట శేతే త్ర శు తౌ, 199 
వ్యా. ఏవం బృహాదారణ్యశే౭.సంగాక, శమన ప్రకారం . ద్రదర్శ్య ఐళశే 

యాది శృత్యంత శేవ్వపి తద్దర్శ్భయతి...కో2.యమా శతి + “వయముపాస్త cp కతరస్స 
(UW రు ర్ట 

ఆ శ్రే” త్యేవమాదావాత్త విచారేణాంతఃకరణోపాధిక మాత్తాన మారభ్య ప,జానమా 
Ug 

తాత కః కూటస్థః వరిశేషీత. నీవమన్యుత్రాపి ద్రష్టవ్యం* వవం యు _క్షీశ్రుతివర్యాలోచ 
(WJ 

చాయా ముభయాత త కస్య భోక్తురి రి భ్యాక్వం. పొరమారి ర్థికస్యాసంగస్య కూటస స్థస్యాభో 

_క్షృక్ష్యం సిద్ధం. 

టీ. అయమాత్తా = ఈయాక్త, కః = ఎవండనెండి, ఇత్యాదౌ = ఈ మొదలగు 

వాక్యములందు, సర్వత, త = అంతటను, వీవం = ఈ వ్రకారము, విచారత$ = విచారణ 

వలన, శ్రుత” = (శు, తియందు, ఊభయాళత్మ కం=కూటస్థసహిత చిదాభానుని (భోక్తను, 

ఆరభ్య = తెలుపుటకు ప్రారంభించి, ఆశ్ర? = (ప్రత్యగాత్మ యగు, కూటస్థః = నిర్విశా 

రుడు, శేష్య లే = శేషింపంబడుచున్నాండు. 

తా, ఈయాత్మ యెవడు? ఎవనిని మేము ఉపాసీంసవ లెను? 

ఆయాత్మ యొటువంటి బాండు? అనెడి అర్థముగల “కోయవనాళ్షైతి వయ 

ముపాస్త ప కతరస్ప ఆక్తెతి” బ్రత్యాది ఐతరేయ శు శ్రుతి వాక్యమందు 

ఆత్మ విచే:రముచేత అంతజరణో పాధికుం డగు భా కను చెప్పుటకు 

ప్రారంభించి ప్రజ్ఞానమా త్ర స్వరూవుడగు కూటస్థుండు  శేషింపబడెను, 
భు యు _్రశ్ఫోతులచేక నాలోచింవంగా కరాటస్ట సహితచిదాభాసు 

డగు భో క్ట 'పథ్యారూవుడనియు పారమార్థికుడగు అసంగకూటస్థు 
నకు భో_కృత్వము లేదనియు స్పష్టమగుచున్నది. కనుక పరమా 
మందు భోక్త గలం డనెడి విషయమై (శ్ర తియొక్క_ అభిప్రాయము 

కొ దని తెలియవలెను. 

అవ భోక్త మిథ్యాభూళతుఃడైనయెడల నాతనియందు సత్యత్వబుద్ధి గల్లుట 

శేమి కారణము? ఆనుశంకకు సమాధానము వెవ్వుచున్నాండు:----. 

నో, కూటస్థసత్య తాం సని న్నధ్య్ధస్యాత్తా వివేకతః, 
య థి యై - 

- కార్తి సకం భోక్తృతాం మత్వా న కదాచిజ్జిప సతి, 200 
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వ్యా. ననూ కృరీత్యా భోక్తురి ర థ్యాల్వే ప్రా పాణినాం తసి సిక్ సక్యత్వ బుద్ధిః కుతో 

జాయత ఇత్యాశంక్యావా---కూటశ్టే నేతి, ఆత్తా లోక ప ప్రసిజ్ఞో ' భోకా౭_వివేకత$ స్వస్య 

కూటస్థాద్వి వేకజ్ఞానాభా వేన కూటస్థనిష్థ్రం నక్యేత్వమాక. న్యధ్యన్య తద్ద్వారా. స్వనిష్థం 

స్వభో క్షృత్వస్యాపీ సత్యతాం మత్వా భోగం కదాచిదపి న హాతుమిచ్చతి. 

టీ. కూటస్థసత్య తాం = కూటస్టునిసత్యత్వముకు, స్వస్మిక్ - = చిదాభానుండగు 

తనయందు, అశావిచేకకణఅక = స్వరూవముయొక్క_, అవివేకత$ = అజ్ఞానమువలన, 

అధ్యస్య = ఆలోపించుకొని) భోక్షృతాం = = భోక్ర ' కశ్వమునుం తౌ -ఫ్ర్వకీయసత్యమెన 

దానినిగా మత్వా = తలంచి, కదాచిత్ = ఎప్పుడును న జిహాసతి = భోగమును 

వదలుట కిచ్చ గంపండు. 

తొ. చిదాభాసుండు తనయధిస్థూన మగు కరాబస్లునిస సత్యత్వమును 

అజ్ఞానముచేం దనయం చారోవీంచుకొని తనను సత్యమైన వానిగా 
నెంచి భోగములను విడువజాలండు, 

అవ. అట్టులై నయెడల ““ఆత్యనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి” అను 

“కుతి యాత్మకు భోగము గల దని చెప్పుచున్న చే, దీనికి సమాధాన మేమి? అనినం 
జె వ్యచున్నాంయ:- 

శ్లో. భోకా స్వనై రివ భోగాయ పతిజాయాదిమిచ్చతి, 
దన ౦ జ ం ల వపు లౌకిక వృతాంతః శ్రుత్యా సమ్యు గనూదిత;, 01 

వ్యా. నను, తర్హి “ఆక నన్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతీ త్యాత్మ శేషత్వం 
భోగ వీసి కథం (ప ప్రతి పాద్యత” ఇత్యాశంక్య న కూటస్థాత్మ ీషత్వం ప ప్రతిపాద్య తే, 

కింతు లోకప ప్రనిద్దోభయాక కభో కృ శీషత్వమేవ శు శీ, శ్యానూద్యత ఇ ళ్యావా 

భోస్టేతి, ల యో భోక్తా సః స్వన్యైవ భోగాయ చతిజాయాది భోనోపకరణమిచ్చ 

త్రీత్యయం లౌకికవ్ఫత్తాంతః శ్రుత్యా సమ్యగనూదితః, నార్థాంతరం ప్రతిపాద్య త 

| ఇత్యర్థః. 

టీ, భోకా జ భోక్త, స్వవ్యైవ = తనయొక్క-_-యే, భో గాయ=భోగ ముకొ ఆకు, 

పతిజాయాదింజభ_ర్హ్భృ భార్య “మొదలగు పరికరమును, ఇచ్చతి = కోరు చున్నాండు, 

తి = ఈలాగంటి), లౌకికవ తాంతః లోకసిదవుగు వృతాంతము, శు తాగ= వేదము 

So సమ్యక్ = శా, అలక = అకుంపులనీర్ను, గ ల 

తా, లోక పృసిద్ధుండగు నుభ యాత్మ కుని భోక్తగా నెంఛి 

భన  రృభాశ్యాదిభోగసోధనముల నాత త సంబంధేములుగా శు తది వ్పెను 

గాని, శేవలకూటస్టాభి ప్రాయముతోల ? గాదు, 
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ఆవ, అనువాదమునకు ఫలమును 'జెవ్వుచున్నాండువాలా 

న్లో, భోగార్టనాం భో కృ "శే పత్యా న్నా నా. భో గ్యేస్వునురజ్య తాం, 

ఖో _క్షర్యెవ ప్ర వ ఛానే౬తో౬నురాగం తం విధిత్సతి, ౨0 

వ్యా. అనువాద! కిమర్ల ర్భ మీత్యాశంక్య భో క్షర్యేవ సే ప్రేమై విథానాయీ త్యావా 

—భోగ్యానామితి, భోణ్యానాం వతిజాయాదీనాం భో కృచ్చ్వన్య . భోగోవకరణ త్వా 

దో గ్యేమ్వనురాగో నక _ర్తృవ్య$, కింతు ప్రథానభూశే భో క్షర్యేవానురాగః క్ర _ర్తవ్య 

ఇతి ఏ ధా నాయేత్యర్థః. 

టీ, భోగ్యానాం = భర్తృ 'భార్యాదిభోగ పదార్థములు, భో కృ చేషత్వ్యాల్ = 

భో క్షకు భోగసాధనములగుటవలన, భోగ్యేషంజభ ర్త ఎ భొర్యాదులందు, మానురజ్య తాం 

=అనరాగము చేయంబడకుండుంగాకు (అనురాగము జేయం దగ దనుటు. అత$ః=ఆకార.. 

ఇామువలన్క ప్రధానే = ప్ర ఛానభూతుం డగు) భో క్తర్యేవ = భో క్ష్రయగు తనయం బే, 

తం = ఆ అనురాగంజాఅను రాగ మును, విధిత్సతి=విధించుట కిచ్చయించుచున్నది. 

తా, భోగము లగు భర్తృ భార్యాదివిషయములు భో కృకు 

పరికరములు, భో_క్తయే వ్రృథానుండు. భోక్ట యగు ఆత్మ చే వేవి వ్రేమిం 

చుము. అని చిత్తము నాహ్తాభిముఖముగాం “జేయుటనై యీానుగతి 

శ్రుతియం దనువదింపంబడియెను, 

. అవ. భోగ్యములందు. జ్ర మను మాని యాత్ర చే ప్రేమించు మని ఇెప్పెడి 

పురాణ వాక్యము నుదావారిం చుచు న్నా (డు; 

న్, యా వ్రీతి రవివేకానాం విషయే ప్వునపాయినీ, 

తాగ్గమహస్త సృరతీస్బా మే హృదయా న్లావసర్చతు. 208 

వ్యా. భోగ్యేవు చేను త్యాగ పురస్సరమాత సే ప్రీవుక్ర క్రవ్యతాయాం దృష్టాంత తే 

నేశ్వ లేప్రేమస్రార్థనావ వరం పురాణవచనముదావారతి - యా పీ ప్రితిరితి, అవివేకానా 

మాత తృజ్ఞానకూన్యానాం విషయేష్వున పొయినీ దృథా యా ప్రీపేరస్తి ఫేం మావ 

లక్తీపరే, సా ప్రీతిస్త్వామనున్మ రతస్త్వాం సదా చింళతయతో వే వాదయాననసఃి 

సర్పతు _అపగచ్చతు. మమ మనో విషయే ప్వూసక్రిం పరిత్యజ్య తయ్యేవ సదా తిస్టత్వి 

త్యర్థఃి. యద్వా. అవివేకినాం విషయేము దృథా యా యాదృశీ ప్రి, వీ తిరి స్తీ సా 

శాదృకి త్వయి విషయే విద్యమానా ప్రీతిస్త్వామనుస్య రతో మే హృదయా న్నా 

'సర్పతు మాపగచ్చతు. సదాతిస్థత్వి క్యర్థకి. 

టీ ఆవివేకానాం=అవి వేకులకు, విషపు = శ సాది విషయముల యందు, అన 

సాయినీ = ఎడతెగని, యా ప్రీతిః = నీప్రేమ గలదో, సౌ = ఆప్రీతి హే కూమావ 
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ఓలశ్రీ వలీ | త్వాం = నిన్ను, అనుస రతః = స్య రించుచుం డెడి, మే=నాయొక్క, వాద 

యాజ్ = వృదయమునుండి, సర్పతు = తొలంగుంగాకం 

తా, ఓ శ్రియణుతీ ! నాచి త్రము విషయములం బ్రేమింపకుండుం 

గాక. నిన్నే ప్రేమించుంగాక, ఈక కమున కర్ధాంతరంబునుం గూడ 
జెప్పుదురు, దానిం చెల్పెదను. 

టీ. అవివేకానాం = ఆశ్ర జ్ఞానము లేనివారికి, విషయేము = శభ్రాదివిషయము 
లందు అనపాయినీ = దృఢమైన, యా ప్రీతః = ఎట్టి ప్రీ తియుండునో, సా = అట్టి 

ప్రేమ (నీయందు నా కుండున ట్టి పేమ, త్వాం = నిన్ను, అనుస్త రతః = అనుశ్ జము 

ధ్యానించెడి, మే = నాయొక్క; వాదయాల్ = హృదయమునుండి, మావసర్పతు ఇ 

తొలంగకుండుంగాక. (ఎల్లవ్వుడు దృఢముగా నిలుచుంగాక యనుట.) 

తా, అజ్ఞానులకు విషయములందు దృఢముగా బ్రేమ యున్నట్లు 

అఆనుతుణము నిన్నే థ్యానించుచున్న నాకు సీయం దట్టి ప్రమ దృఢ 

ముగా. నెలకొనుంగాక, దీనింబట్టి విషయాదులం బ్రేమింవక యా సర్వే 

శరునే యెడ తెగక వ్రేమింవుం డని రహస్యము. 
అవ. ఇట్టి పురాణవాక్య ముండుంగాక్క దానిచే మన శేమి లాభము? అనెడి 

శంకకు సమాధానము వెవ్వచున్నా డు: 

న్లో. ఇతి న్యాయేన సర్వస్థా ద్చోగ్యజాతా ద్విరకృథీ, 
ఉపసంహృత్య తాం ప్ర తిం భో_క్తర్వేవ బుభుత్స తే, 204 

వ్యా. భవ'తేషేవం సపురాకౌ. ప్రకృతే కిమాయాతమిత్యత ఆవా. ఇతి న్యాయే 

చేతి. ఇక్య్టచేన పురాణో క్షన్యాయేన సర్వస్థాద్య్భో గ్య జా తాత్పతిజాయాదిలతణాద్విర 

కధికి విరకా ధీర్యస్యా సౌ విర _క్తధీః పురుషస్తాం భోగ్యగోచరాం (ప్రీతిం భో క్షర్యాత్త 

న్యుపసంవ్భాత్య వీవమాత్తానం బుభుళ్స తే బోద్ధుమిచ్చతి. 

టీ, ఇలి=ఇట్టి, న్యాయేన = న్యాయముచేత, సర్వస్తాత్ = సమ _స్త్రమగు, భోగ థి 

జాకాల్ = భోగ గ్రవర్స మువలన, విర క్ర ధీ3=వై రాగ్యబుద్ధిగలవాండై , శాం ప్రీ శిం=ఆ 

ప్రీ తిని భో 'క'ర్యేవ = భోక్త యగు ఆత్మ యం చే, ఉవనంవ్భాత్య = సంగ్రహించి, 

బుభుక్ళ తే = తెలిసికొనయగోరుచున్నా (డు. 

తొ, బ్ర త్రెజంగున వైరాగ స్రబుద్ధి గలిగి భోగ స్రజౌతోములను 

బ్రేమింవక భోక్త యగుతన నే వ్రైమించి యతనిం చెలినీఫొన నిచ్చ 
గించును, 
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అవ, ఫలితముం జెప్పుచున్నా (డు; 

య క అధ ం న్లో, (సుక్చందనవధూవస్త్రసువశ్షాదిషు పామరః, 
"3 జో 9 అ ప్రమత్తా యథా తద్వన్న ప్రమాద్యతి భోక్తరి, 205 

వ్యా. వవమాత్మ న్యేవ ప్రేమోపసంహానే ఫలితం సదృష్టాంతమానా--- సృక్చంద 

చేని. పామరః వృఢగ్గనః సృగాదివిషయేమ యథాజ ప్రమ త్ర స్పావథానో భవతి ఏవం 

ముముతురషప్యాక ని విషయే న (ప్రమాద్యత్యనవధానం న కరోతి. కింతు తచ్చిం తైవ 

తిష్ట తీత్యర్థః. 
అ థి 

టీ. పామర! = పామరుండు యథా = వీవిధంబుగాను, సృక్చందనవభూవ స్త్ర 

సువర్షాదిషు - న్ = ఫైలదండలును, చందన = మంచిగంధంబును, వధూ= స్త్రీలును, 

వస్త్ర = వస్త్రములును, సువర్ణ = బంగారము, ఆదిషు = మొదలుగా గలవానియందు, 

అప్రమ త్త = సావధానుండగునో, తద్వత్ = ఆవిధంబునచే (ముముక్షురపి = మోత 

మున నిచ్చగలవాండును; భో క్షరి=భో క్త యగు అత్మ యందు, న ప్రమాద్యతి= ప్రమాద 

మును బొందండుం (ఆత్మను జింతించు ననుట), 

తా. పామరుడు సక్చందనాది విషయములం జే మించునట్లు Uy ww గా 
జాని సర్వదా ఆతను జె మించును, 
అ లే \ 

అవ, ఈవిషయములో న నేకదృష్టాంతములం జూపుచు న్నా (డు: 

నో కావ కినాటకతర్మా_దిమభ వసత నిరంతరం, 

విజిగీషు ర్యథా తద్వ నుముతుస్స ఏ౦ విచారయేశ్ , 206 
వ్యా, అనవధా నాభావ మేవ బహుఖిర్గ ఎషాంతెస్ప ఎప్రయతి......కావ్యేతి. యథా 

విజిగీముక ప్రతివాదిజయకామ ఇవా లోకే ప్రథాన? పురుషో నిరంతరం కావ్యాదీ 
నభ్యస్యతి ఏవం ముముక్షురపి సదా స్వాతానం విచారయేల్. 

టీ, విజిగీషుక=జ మేచ్చగలవా(డు, కావ్య నాటకత ర్కాాదింజ కావ్యములు, నాటక 
ములు) తర్కము మొదలగువానిని యథా = వవిధముగాను, నిరంతరం = ఎడతెగక, 

అభ్యస్యతి= అభ్యసించునో, కద్వత్ = అటువలి ముముక్ష్సుః = మోహషేచ గృ గలవాండు, 

స్వం = స్వస్వరూవమును, విచారయేల్ = విచారించును. . 

తా. వాదిని జయింవంగోరు వాయ కావ్యనాట కాదుల నిరంతర 

మభ్యసించునట్లు మో మేచ్చగలవాండు స్వస్వరూవమును_ సర్వదా 
విచారించును, 

క్లో . జపయాగోపాసనాది కురుతే శ్ దయాం యథా, 
nan ఢి En 

స్ప ర్హాది వాంఛయా తద్వచ్చ “ద్ధద్ధ్యా ల్సే 3 ముముతయా., . 207 
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వ్యా. జెపేతి. యథా వై దికశ్చ స్వర్లాద్యర్థి త త్తత్సాధనాని జపాదీని శ్ర శృద్దాపుర 
సృర మనుతిష్టతి తథా ముముతంరకి మోమేచ గయా శే స్వేశ్రా తే ఆత నివిశ్వాసం ష్యూత్. | 

టి యథా ఆ ఏవిధముగా, స్వన్దాదివాంఛయా = స్వ ర్లాదులయందలి కోరిక 

చేత, శ్రద్ధయా = శ్ర ద్ధతో, జవయానోపాసనాది = జవములు యాగములు ఊపాసన 

మొదలసవానిని) వష రేఎబేయుచున్నాండో, తద్వల్ = అటువలెనే, ముముత£యాజ 

మోమేచ చేత, సే స్వ = స్వస్వరూపమునందు, శ్రద్ధన్భ్యాల్ = = శ్రద్ధ చేయవలయును, 

తా, స్వశ్రాదులందుం గోరికగలవాండు శ్రద్ధతో జవయాగాదుల 
నాచరించునట్టు మోత.కాముండు స్వస్వరూపనిచారమునం డాసక్టి 

శోయవలయును. 

న్లో, చిత్తెశా గ గృషం మహాయోగీ మహాయానేన సాధయేక్ , 
అణ్మాదివ్ ప్రైస్పమైవం వివిచ్యా త 5 fo ముముతుయా. 905 

వ్యా యీ యోగాభ్యాసవా నణిమా దై ్యశ్వర్యలా భేచ గయా మవాయాసేన 

చిత్రెకాగ, నిం యథా సం పొదయే _త్త్రద్వ దయమ ప్యా తానం సదా వివిచ్యాత్ దేవః 

విభు వివిచ్య జానీయాదిత్యర్థః, 

టీ. యథా = వీవిధంబున, యోగీ = యోగి మహాయాసేన = = గొప్ప శ్రమచేత, 

అణిమాది చ్రేవృతనా = అణిమాదిసీద్దులంబొందవ లె నను కోరికచేత, చిశ్తెకార్ల గ = 

చి లె ఎ లస్టమును;ః సాధయేత్ = సాధించునో, వవంజఈవిధంబుగా ముముత్సయా ౫ 

మో మెచ్ళ వేత స్వంజస్వరూపమును, వివిచ్యాల్ =వేణుపటిచి గు _ర్టెబుంగ నగును 

తా, అణిమాదినిద్ధి కానుం డగు యోగి విస్తారము శ్ మతో 

చిత్తై క్మాగ్యము నెట్లు సోధించునో అటులనే, ముముక్షువు స్వస్వరూప 
మును సర్వదా విచారీంచుకొనవలయును, 

అవ. దృణాభ్యాసము చేయువారికి ఫలముం జెప్వుచున్నాండు:--- 

న్ కౌశలాని వివర్ధం తే లేహిమభ్యాసపాటవాత్ , 

యథా తద్వద్వి చేకోఒస్యావ్యభ్య్యాసాద్విశ దాయతే, 209 
- వ్యా నన్వేవమేలేషూం సదాభ్యా సేన కిం ఫలమిక్యత ఆపహా----కొశలానీతి, ' 

యథా లేహాం కావ్యాద్యభ్యాసవతా మభ్యాసపాటవేన కసింస్త ౦ ససీ సీ న్విషయే కౌశలాని 

వివర్ధం త్మే నివమస్యాపి ముముతోరఖ్యాసా ద్వివేకో డేవాదిభ్య ఆత్మనో ఛేదజ్ఞానం విశ 
దాయశే స్పష్టం భవతి. 

టి, "సేషాంజవారికి, అభ్యాసపాటవాత్. - అభ్యాస = అభ్యాసముయొక్క్య, 
పౌటవాత్ = దార్హ్యమువలను యథా = వీవిధముగా; కౌశలానిజనేర్పులు, 'వివర్థం తే; 
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వృద్ధిపొందుచున్న వో, తద్వల్ =ఆవిధముగన్చే అస్యాపీ = ఈముముతువునకును, అభ్యా 

సాల్ =అభ్యాసమువలన, వి వేకక=ఆ త్రానాత వివేకము, విశధాయ లే=స్పష్టమగుచున్నది. . 

తా, కావ్యనా టశాద్యాభ్యాసులకు నాయానె వై పుష్ణము లభివృద్ధి 

యగునట్లు ముముతునున క భ్యాసమువలన ఆత్మానాత్మ వివేకము స్ఫుట 

మగును. 

అవ, వివేకపాటపమునకు ఫలమును జెవ్వచున్నాండు:--- 

న్ . వివిచ్చళ- భోక్రృత త్త త్త షం జా గ్రదాదిప్ప్వసంగ ఆ, రి 

అన్వయవ్యాతి ౮ రేకాభె రం సాశ్షీ చ్యధ్యవనీయతే, 210 

వ్యా. వివేక వెశద్యస్య ఫలమావా_వివిచ్య "తెలి. అన్వ్వయవ్యతి శ కాభ్యాం 

భో క్షత త్త ష్టం భోక్త పౌరమార్థికన్వ రూపం, వివిచ్యతా భోేభ్యో జడజా తేభ్యో 
ఛజేన జానళతా పరవ ఇ జా గ్రచాది ముజజ్యాగ గల్స్ పవ్ననుము _ప్రీన్వువస్థాను సాకీ ణ్య 

నంగతా అధ్యవసీ వయసే నిశ్చీయక ఇత్యర్థః. 

టీ. భో క్షత ల్ వం - భోక్ట = భో కయొక్క త _ల్తీ వ్రంజయాథాత్త ప్రమును) 

వివిచ్యతా = విమర్శవేయువాని చేత, సాకీణి = సొత్నీణె వై తన్యమునందు, అన్వయ 
వ్యతిశే కాఖ్యాంజు వన నయవ్యతి నేక ములవేశు జాగ గ్ర, వాదిషుజఐజా గ గ్ర చాద్యవస్థ్టలయందు; 

అనంగ తా=సంగను లేకుండుట, ఆధ్యవసీయ' కేజనిళ ఎ్వ్చయింవంబడు చున్న ది, 

తా, వివేకచె వై శ్ద్భము గలవానికి జాగ దాదిదశ లయందంం దన 

యసంగత్వము అన్వయవ్యతి రకములచేక స్ఫుపముగా స్ఫురిం మను, 

అవ, అన్వయవ్యతి రేకములం గనుపఆచుచున్నా (డు: " 

న్ యత్ర యద్ధృళ్యతే ద్ర దృష్టా జ్యాగృత్చ్వవ్న సుషం_ప్టిషు, 

కత వ త్రన్నేతరలై, శ త్యనుభూతిర సమతా, 911 
హా. అన్వయవ్య తి రకా దర్మయతి-యశ్రే తి జాగ గ్ర దొదిము మధ్య య, 

యస్మి క్ స్టా జాగ తి స్వ ప్నేను నుషుప్తా వా య్ హల (ప్రవివి _క్షమానందగ్శేతి 

తి త్రినిధం భోిగ్యం దః దృష్టా సాక్నీణా దృశ్యతే అనుభూయ తే తద దృశ్యం తత్రైవ తస్యామే 
చోవస్థాయాం లెప్టతి. చేతర్యత్ర త్ర ఇతరస్యా మవసాయాం నాసీ దషహాూశు సర్వత్రాను 

థి 2 NI 
గతతయా వ ర్త ఇత్యశుభవన్భోర్వసముళః ఫూ ప్రసిద్ధ మెతదిత్యర్థః. 

టీ. దృష్టా = దూవెడివానివేక  (సాకీవేత్స్క, జాగ గుళ్ళ రవ్నసువు కిము = 
జ్యాగృత్స పవ్న సుష్టుప్తిదశలయందు; యక్క = నీదచళయందు యల్ = నీవదార్లము, 
దృళ్యలే = చూడ(బడు చున్న దో, తల్ = ఆపదార్థము త త్రై క'తై వ = అక్కడ నే, భవతి= 
ఉండును, ఇతరత్ర, = మటీ ౩మొక స్థలమునందు న=డఊండదు. షి నా ఈలాగున నే, అ ఆను 

భూతి8 = అనుభవసు; స సమ్మతా హి శ సమ్మతముగ ధాం 
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తా, జాగృత్స ష్షష్న సుషుస్తులయంద వప్వెలు గాం దాం గను 

గొన్న వస్తువులు ర ఆయాదశలయం౮డే కన ఏట్టునుకాని "వేలు దశలయందూం 

గన్సడకుంశును. ఆతే తృయన్ననో యన్ని దశథలయం దొక్కరూవై కన్న 

ట్టును, (ఇవియే యనగ్గియవ్యతిరేకములగును, క 

అవ. ఈయర్థమునందు శ్రుతిని ననంబజచుచున్నాండు:--- 

న్లో సయ త్తతే కలే కించి లేనానన్వాగతో భవేత్ 

దృ మవ వుణ్యం పొపవం చేత్యేవం శు శం తిషు డిండిమః 912 

వ్యా. న శ్చేవలమనుభవః ORT ఈ “సయ త్త ర కించి 

త్పశ్యత్యనన్వాగత సై సేన భవత్యసంగో హ్యయం పురుషః! న వా వవ నీకేసి, = సం 

ప ప్రసాబేరన్వాచరిత్వా దృ పైప ప పుణ్యం చాపుణ్యం చ పునః ప ప్రతిన్యాయం ప్ర ప,లియో 

న్యా ద్రవ” తీ త్యాది వాక్యద్యయమర్థత$ పఠతి---న యదితి. స ఆతా తృత్స తస్యా. 

మవస్థాయాం యత్కిం౦చి ద్యోగ్యమిక లే పశ్యతి, "తేన దృశ్యేనానన్టగతో, భవేదను 

నృశ్య గతో న భవేత్కి_ం౦తు స్వయ మే వావస్థాంతరం గచ్చ తీత్యర్థః. పుణ్యం పుణ్యఫలం 

సుఖం. పౌవం పావఫలం దుఃఖం చ దృషె ప్రెషబానాదాయి వేక్యర్ణా 

టీ. సః=అజీవుండు; త శ్ర =ఆజా గ గృదాదిదశలయందు, యత్కి_ంచిల్ =నీకొంశాము 

భోగ్యవదార్థమును, ఈక్షలే = వోనుగానదున్నాయడో, తేన=దానితో, అనన్వాగత? = 

కలిసికొనినాండు, భవేత్ = అగును. పుణ్యం జ పుణ్యమును, పాపం చ = పాపమును, 

దృ మైన = చూచఛియీ, (స్వీకరింపక్స (ఆద్ర, దవతి = వెళ్టుచున్నాండుు; ఇత్యేవం = 

ఈలాగున, శుతిషు= వేదంబులయందు, డిండిమః= భేరి (వేదాంతసిద్ధె సిదడాంత మనుట), 

తాం జాగ దాది దశలయందు పదార్థములను అత్త చూచునే 

శాని వాని నంట. దని వేదాంతము లుద్దోషిన్ చుచున్నవి. “ 

అవ. భో క్త్షృత త్త్స్వముకు స్పవ్షనజచెడి మటణీకొన్ని (శ్రుతుల నంబి చు 

చున్నాడు: 

న్లో జాగ డే గ్రే గన్న సుషుష్వ్యూది వ్ర వవంచం య త్ప్రకాళ శే, 

తవా 9వ హవా మితి జ్ఞాత్వా సన్యబం థె "భః ప్రముచ్యతే, 218 

వ్యా? భో కృత త్తర్వవివేచనవరాణి శు శుత్యంతరాణి దర్శయలిజా గ దితి. 

యతృత్యజ్ఞా నానందల క్షణం బ్రా సాక్షిరూ వ్ నావస్థితం సనత్ జాగ గ్రదాదిప్రవంచం 

- 5 ధక శయోతి తద్భగివ్వావామసి. న బుద్ధిచిదాభాసాద్యవామస్సి తి జ్ఞాత్వా శుత్య 

నుభ వాఫ్యాం నిశ్చిత్య సర్వ్షప్తతీబం టై ః ప ద్రమాకృకక కృ శ్వారిలిః ప ప్రముచ్య లే 

ప్రకనైణ సర్వాత్మ నా ముశ్య తే. 
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టీ. జాగ గ్రే వ్రష్నసుషుప్త్వాది=జా గ, గ త్తు స్వవ్నము, సు సుషుప్తి “మొదలుగాగల, 

ప్రవంచం = (ప్రపంచమును; యత్ = వీచె చైతన్యము ప్ర ప,కాశే = . ప్రశాళిందంకేయు 

చున్నదో, తల్ బ్రవ=అఆపర్వు, హ్మస్వరూపము, ఆవహాం=నేను ఇతి = అని, కాకా = = 

తెలిసికొని, సర్వబంధెకి = నకలబంధములచేత, ప్రముచ్యతే = బాగుగ విడువంబడు 

చున్నాడు. 

తా, జాగ గృత్స షష సుషుష్వ్యాది పృ వ వంచమును చి "కాశింపంబేనెడి 

బహామే తా నన యెణింగినచో సంసారబంధము శమించును, అని 

శై వల్యోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది, 

శ్లో, ఏక ఏవాక్త మంతవ్యో జాగ గృత్స గా షు ఎప్తిఘు, 

౧1, స్థాన త్రయవ్యతీకస్య వునర్జన్య న నిద్య తే, 214 

వ్యా. జాగ్రదాదిష్వవస్థాసు వక వవాత్తా మంతవ్యో జ్ఞాతవ్యః. ఏవం వివేక 

ళ్జానేన స్థాన త్రయసష్యతీతస్యావస్థాక్ర తయా నివి  క్షస్యాక, న$ ఫునర్జన, న విద్య లే. వీత 

చ్ళేశీరపాానంతరం న రీరాంతరప్రా ప్రీర్నా స్తీక్యర్థకి 

| 

టీ. జాగ గ్రుశ్సే రష్నసుము ప్రి వీ= జాగ గ్రచాద్యవస్థాత్ర త యమునందు, అశ్మా=లత్ర త్య 

ఏక ఏవ = ఒక్క డనియే మంతవ్య! = తెలియందగినవాండు, స్థాన శ్రయవ్యలీతన్య- 

స్థాన తృయ = అవస్థా (శ్రయమువలన, వ్యతీతఠస్య = వేజువణుపంబడీన వానికి, పునర్జన్మ = 

ముజుకన, మున విద్యతే = "లేదు, 

కా, అవస్థా త్రయమునం దాత్త యుక్క_ండే. చే నవసా త్రయ 
న <2 

ముల నంటనివాయ ని యెణీంగిన వానికి తిరిగి జన్మ ములేదు,. మోత్మమే 

యగును, 

న్, శ్రీషు థానుసు యదో ఖగఫి భోకా భోగళ్చ యద్భవేత్ శ 

శశ విలక్షణస్సాడీ చిన్నాత్ర ఒవహాం సదాళివ, 915 

వ్యా. శ్రీహ్వితి త్రి లతిమ ఛామసు శ్రవ్యకిళ్థ సానేమ యద్భ్భోగ్యం స్థూల ప్ర వివిక్త 

నందరూపం యశ్చ భో విశష్టతే జస ప్రాజ్ఞ కాపి యశ్చ భోగ స్పదనుభవరూవశ్చేతి 

మే విందతే తభ్యస్థ్యానాదిభ్యో విలకణో “యశ్నిన్లాత త్రరూబస్ళాతీ సదాళివ?. నిరతి 

శయానందరూవ వత్వేన సర్వథా శోభమానక పరమాత్తాస్తి సో౭_వామసీ స్మృత్యర్థం. 

టీ. త్రిష డా మూఃడైన; భామను = జాగ్తత్స పన్న సుష న్తీస్థానములయందు, 

యల్ = వీది, భేగ్యండభోేగ్య మె, అ స్తీ = కలదో, 'భోక్తాజభో క యః = ఎవడు, 

ఆ స్పీజకలండో, భోగశళ్చ=భోగంబును, యల్ =వీది, భచేల్ = ఉండునో, తేధ్యః=భాని 
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కంటె విలతణః = చేజైనట్టియు, సాతీ = ద్రవృనై నట్టియు; సదాళివః = ఎల్లవ్వుడును 

మంగళస్వరూపుండ నై న, అహంజ నేను, చిన్నాకి = చిద్రూపుండను. 

తా, జాగ దాద్యవస్థా త యనుందును గవుముగా సూల రహ 
లీ @థ ఒ/ ల థి 

స్యానందరూప మగు "నేభోగ్యము గలదో, మజీయు విశ్వ లె సప్రాజ్ఞ 

రూపుం డగు నేభో క్ష గలండో, మజీయు ఆయా యనుభవ రూప 

మగు నెభోగము గలదో వానియన్నిటికంకు విలత.ణుండై నట్టి యే 

చిద్రూవుండు గలడో ఆసామీ యగు పరమాత్మ నిరతిశయానంద 

స్వరూపము చేతే సర్వదా నుంగళస్వరూపుం డగు ననియు, ఆపరమాత్త 

యే నేనై తి నని ముముక్షువగువాడడు నిశ్చయించుకొనవ లె నని యీ 

శ్రుతి చెప్పుచున్న ి,. 

అవ. ఈవిధముగా ఆత యసంగుం డని నిశ్చయింపంబడంగా, భోక్తృృత్వ మెవరి 

దని శంక కలుగయగాం జెప్వుచున్నాండు:లాా 

న్లో, ఏవం వివేచిలే త తే ఏ విజ్ఞానమయకప్దిత్క, 
౧m లాం డర ౫) 

చిదాభాసో వికారయో భో క్ట త్వం తస్య శిష్య తే, . 216 

వ్యా వీవం వివేకేనాళ త్తే ప౭సంగ నిళ్చిలే సతి భో క్టృత్వం కస్యేత్యత 

అవా ఏవమితి. యో విజ్ఞానమయశ బే నాఖిధీయమానళ్చిదాభాస స్తస్య వికారిత్వా 

ద్యో క్తృత్వమిత్యర్థక 

టీ. ఏవం = ఈవిధముగాను, త్తే పైత త్త సము; వివేచిలే నతి = వేలటుపటణుపం 

బడిన దగుచుండంలగా, విజ్ఞానమయశబ్టితః=విజ్ఞానమయళబ్ద వాచ్యుం డగు, యః విశారీ = 

ఏవికారి యగు, చిదాభాసః = చిదాభాసుండు, (అస్సి = కలండోో; తస్య = అతనికి 

భో క్త ఎళ్ర్రం= భో క్ట రోషము, శిష్య లే = మిగులుచున్న ది, + 

తా, ఇ త్రెజంగునం జక్క_ంగాం బగికింసం వికారము గల చిదా 

భాసుండే భోక్త యని స్పష్టమగుచున్నది. . 

అవ, చిదాభానునకు భో కృత్వ మం గీకరిం-చిన-చో “కస్య కామాయేతి వచో 

భోక్త ఛావవివతయా” అని వెనుక నీ వనినమాట యెట్టు కుదురు నని యాస్నేవము రాలా 

పారమార్థిక డగు భోక్స లేం డని మాయొక్క_ తాత్పర్య మని వెప్పుచుం జిదాభాను 

నకు మిథ్యాత్వమును సాధించుచున్నాండు:-- 

న్లో. మాయికోఒయం చిదాభాస శు లే రనుభవా దపి, 

స్తం ద్ర జాలం జగతో ఎ9_కృం తదంతఃపాతర్థియం యతః, . Q17 

ఫే 
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వ్యా. నను చిదాథాసస్య భో  కృత్వాంగీకాశే కన్య కామాయేతి వచో భోక్త 

భావనివక్షయె నారో క్షం వ్యాహన్యే తే త్యాశంక్య. తస్య వచనన్య పారమార్థిక 

భో క్త భావపరత్వమళ్శ ప్రేత్య భోక్తశ్చిదాభాసస్య మిథ్యాత్వం సాధయతి---మాయిక 

ఇతి, అయం చిదాభాసో మాయికో మృమోత కకి, ' శు తేక జీవేశావాభాసేన కరో 

రీతి, శు శుశేః అనుభవాదపి ద ద్రష్రదితిశయమధ్యవ ద క్వేన అనుభూయమాన త్వాద 

పీత్యర్థః- ర కచేవోవ పాదయతి ఇంద ద జాలమితి. ఇంద, ద,జూలవని ని థ్యాభూలే జనత్యంత 

హృత శ్వాదస్యాకి మిథ్యాశ్వం కద్దదనుభూయ శే విద్యద్భరిత శవ. యస్తాజ్ఞగ దంతః 

పాతీళ్యతో మృ షేతి యోజనా. 

టీ, జగల్ =జగత్తు, ఇంద్ర, జాలం=గారడివంటిది (అని (పోక్త ఫో కం = చెప్పంబడి 

నది. యతః = ఏేే హూతువ్రువలన, ఈ అయం = ఈచిదాభాసుండు, శదంతక పాలి = ఆజగ 

త్తులోం జేరినవాండో, (తతః = ఆకారణమువలన); అయం చిదాభాసః = ఈ చిదా 

భానుండు, శుక శ్రుతివలనను; అనుభవాదపీ=అనుభవము చేతను, మాయికక = మిథ్యా 

స్వరూఫుం డగును, 

తా. ఆమాయ  చిదాభాసరూపముచేత జీపెళ్వరులనిరువురను 

సృష్ట్రించుచున్న దనివెవ్పెడి “శీదేశాభానేన కరోతి” అ నెడి శ్రుతి చేతను, 

అనుభవము చేతను ఈ చిదాభాసుండు మిథారూపుం డగును, 

అవ. ఈచిదాభాసుడు సువువ్రీిసమాధులయందు నళించును గనుక మిథ్యా 

భూతు. డని వెప్పుచున్నాండు:..- 

న్లో, విలరారా౭ప్యస్య సుషప్వ్యాదా” సాఖీ ణా ప్యూనుభూయ లే, 

వతాదృళం స్వస్వభావం వివిన_క్టి పునః పునః, 218 

చ్యా* అస్య చిదాభాసస్య జగత ఇవ వినాళ త్వానుభవాదవీ మృషపాత్వమి త్యాహ 

_--విలయోడిపీతి, మూర్భాదిరాదిశ బ్దర్థః. భవతు మృషపాత్వం, తత; కిమిత్యత ఆనా 

వళాదృశళమితి. యదా కూటస్టాద్వి వేచితశ్చిదాభానో మాయికో జాత స్తదా స్వతత్వ 

మేతాదృశం మృషహాత్మ కం ఫున8 పున! వివిన క్రి కూటస్థాద్వివిచ్య జానాతి. 

టీ. అస్య = ఈ చిదాభాసునియొక్క_) విలయో౭ఒవీ = లయంబును, సుష్త్యాదౌజ 

సుషుప్త్యాడిదచశలయందు, సౌక్షీణా = సాక్షివైతన్యముచేత, అనుభూయ తే హీ = అనుభ 

వించంబడు చున్నది గదా, వతాదృశం = ఇట్టి, స్వస్వఫావం' = తనసష్టభావమును పునః 

పునః = మాటిమాటికి, వినిన క్తి = కూటన్థునికం టె భిన్నముగా విభజించి 'తెలిసికొను 

చున్నాడు. 
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తా, సుషు పి సమాధులయందుం. జిదాభానునిలేమిని సాక్షీ 
నో 

గాంచుచున్నాండు,. ఇట్టచిదాభాసుడు తనమి థా్యాత్వమును మాటి 

మాటికి వెబువపటిచి శెలిసికొనుచున్నా (డు. 

అవ, అట్టివి'వేచనవలనం గలిగిన లాభమును బెలుపుచున్నాండు:-- 

న్, వివిచ్య నాశం నిశ్చిత్య వునర్భొగం న వాంఛతి, 

మువమార్షు శ్శాయితో భూమా వివాహం కోఒఖివాంఛతి. 219 

వ్యా. తతోజవి కిమిత్యత ఆవా---వివివ్యేతి. స్వవినాశనిళ్చయే భోశేచ్చా 

భావే దృహ్రాంతమాహ_ముమూార్దురి తి 

టీ, వివిచ్య = వివేచనచేసీ, నాశం ౫ తననాశమును, నిశ్చిత్య = నిశ్చయించి, 

= తిరుగా భోగం = భోగమును, న వాంఛతి = కోరండుం ముమూర్తుః = వాన 

సిద్ధమై; భూమా = భూమియందు, శాయితః = శయనించంజేయబడిన, కః = ఎవండు, 

వివావాం=పెండ్లిని, అఖివాంఛతి=కోరును | 2 

తా 'మరణోన్లుఖుడు వివాహము నవేక్షింపనియట్లు తన 
నాశము నెజీంగిన చిదాభానుడు భోగము నవేవీ,వండు. 

అవ. ఇంతియ కాదు. వెనుకటివలెం జా భోక్త కనని వ్యవవారింప సీగ్గుపడు నని 

యునుం జెహ్పుచున్నా (డు; 

నో జిస్రూతి వ్యవహార రుం చ భోకాహామితీ ఫూర్వవత్ , 
ఛిస్టావాస వవ ప్రాతః క్లిక్యన్నారబ్బమళ్ను తే, 990 

వ్యా. కించ ఫూరైషదహం భో శ్ఞశ్యేవర వ్యవవార్తునుపి లజ్ఞత ఇత్యాహ- 

జిహ్రైతీతి. కర్ణి జ్ఞానోత్న్స త్య్యృనంతరం ప్రారభ్రావసాన పర్యంతం కథం వ్యవవారతీక్యత 

ఆపా=_.ఛిశ్చ తి. గన్న నాన ఇవ . హొ ఫో లబజ్ఞిత$ కీళ్ళ న్నే దానీమపి కర్ణ శీయత 

ఇతి శ్లేశమనుభవక్ ప్రారబ్ద దుళ్ను శే. 1 స్రారబ్ణకర ఫ ర్మఫలం భుజ్ఞ్క_ ఇత్యర్థః. 

ట్రీ, అవాంజనిసు లి శిధిల నస, 'ఫూర్వవల్ =వెనుకటివలె, వ్యవహర్తుంజ 

వ్యవవారించుటకు, జిర్రూతి = లజ్జవడుచున్నాడం, ఛిన్న చాస ఇవ = నాసికాశ్ళేదము 

నొందినవానివ లె, (హతః = లజ్జపడినవాం డై క్రిశ్యక్ న శ్లేశము నొందుచు, ఆరబ్ధం = 

ప్రారబ్ధ కర ర్మృముశు; రకు కేఎఅనుభవించుచున్నాయ. 

తా. ఇట్టి చిదాభాసుండు “నేను భో క్షి నని వ్యవహరించుట 

కును సిస్దుపడును. ముక్కుకోయయడిన వాని యట్లు లజ్జితుండై. స్రారబ్ద 

కర్త మనుభ వించుచున్నా (డు, 
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ఆవ. ఇవ్వుడు జ్ఞానానంకరము సాక్షి! భోక్త శీవ్రము లే దగి 3 ముతిక న్యాయ 

_మువేం జెప్పుచున్నాండు:---“కిముత” యనుశబ్బముచేతం జెప్పంబడునది గనుక ౨ ముతి 

కము అనంబడును. దండము నమలువాని కవ్పడములు నమఖంట ఏమి ఇెప్పవలె ననురీతి 

న్యాయము. 

న్లో, యథా స్వస్యాపి భో_క్షృత్వం మంతుం జిమేత్యయం తథా, 

సాకీ ణ్యారోసయే చేత దితి 3వ కథా వృథా. 991 

వ్యా. ఇదానీం జ్ఞానానంతశరం సాక్షీణో. భో కృ ళ్వాభావః 33 ముతికన్యాయేన 

సిద్ధ ఇత్యావహ--యచేతి. అయం చిదాభానస్ప్స ర్స్వాప్ భో క్ర కృత్వం మంతుమహాం 

భో శేరి జ్ఞాతుం జిస్రేతి విలజ్జలే యదా, తదా వీతళ్సగతం భో క్తృత్వం సామీణ్య 

సంగే అరోవయీేదితి వృథా కథా. ఆర్థశూన్యా శైవ? న కాపీత్యర్థ 8. 

టీ. అయం=ఠఈ చిదాభానుండు, యథా = ఏీప్రకారము, స్వస్యాపీ = తేనకును, 

భోక్ష క్షక్షం=భో క్ట క్ష త మున్ను మంతుం=ఎయింగుటకు జపే సూలిజలజ్జించుచున్నా (డో, 

తథా = అప్ర కారము, ఏతత్ = ఈ భో క్షృత్వమును, సాకీషసావీవై తన్యమునందు,; 

ఆరోపయేదితి = ఆరోపము జేయుననెడివాశ్యము: శైవ = ఏది? కథా = ఇట్లు కల్పిం 

చిన వాక్యము) వృ థా=అర్థకూన్యు మగును, 

తా, చిదాభానుండు తనను భో క్ర కనుగాం దలంచుటేే లజ్జించు 

నవ్వు డిట్టి యసత్యపుభో క్ట ఎకషిమును సాహఖీయం 'దెట్టు లారోవించును? 

ఆరోవీంపంజూలం డని భావము. 

అవ. ఈ యర్గమును . శ్ తియందుం గనంబఆజచుచున్నా (డు; 

నో ఇత్యభి పై త్య భోశార మాకీప త్యవిళశంకయా, 

కస్య కానూయేతి తత శ్నారీరానుజ్వర్ న హీ, 299 

వ్యా. ఉ క్రమర్థం | శుత్యారూఢం కరోతి..ఇరతీతి. కస్య కామాయేతి శు తి 

రిత్యర్థః కూటస్థస § 'విదాభొనన్య వా పారమార్థికభో కృ త్వాాభావమఖి పే పత్యం 

శంకియా శంకారాహి ల్యేన భోక్తారమాథక్షీతపతి నిరాకరోతి. భవ'త్యేవం భోక్తా రేప 

తశ; కిమిత్యత ఆఅవా...తళత ఇతి, నహి జ్వరో జ్వరణాం సంతాప, 

టీ. కస్యకామాయేతి = ఏభో క్షయొక్క_ ప్రీతికొఆ కెడి అర్థముగల యి 

శ్రుతి, ఇతి = పూర్వో క్షప్ర కారము, అభి "పీ చే క్యడనిళ యించి, అవిశంకయా = నిస్సం 

శయముగా, భోక్తారం = భోక్షను; ఆవ్షీవలి = నిరాకరించున్న ది. తళ = ఆాగారణము 

వలను శారీరానుజ్వరః=దేహసంబంధ మగుసంతాపము (దుఃఖము), నహిజలేనే లేదు. 
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తా. “కస్య కామాయ” అనెడి శు శతి వాక్యము వా_స్థవ మగు 

భో_క్తృత్వము కూటస్టుని'కా చిదాఖాసుసకా యని విచారించి, వర 

మార్థమందు భో క్రలేం శని నిశ్చయించి, నిస్సంశయము?గా భోక్త క లే 

డని, “భే క్ర కను నిరాకరించుచున్న దని తెలియవలెను. కనుక నిశ్చాలా 

పరోకుజ్ఞానికి శరీరసంబంధదుఃఖను లేనే లేదు. 

ఆవ. ద్రీవావిదునకు శరీర త్రయ తావములు శే వని చెప్పుటనై యాశరీర్మతృ్యయ 

మును తావ రో యమును౦ జెచ్పుదున్న్నండు:.-. 

న్లో, స్ధూల  సూత్తం కారణం చ శరీరం తి త్రివిధం స స స్థృృతం, 

అవశ్యం త్రి, తివిధో2 శే న్వ్యేవ తత్ర త శ్రోదితో జ్వర 995 

వ్యా. తత్త 'క్రోవిదక్చరి రాకుజ్యరాభోనం సయితం శరీరభేదం తత్స తత 

జ్వర సద్భావం చ దర్శయతి-_స్థూలమితి. 

టీ, శరీరం = శరీరము, స్థూలం = = స్థూల మనియు, సూత్రం = సూత్వ మనియు, 

కారణం చ = కారణ మనియు, తి శ్రీవిధం = తి విధ మన్కి స స్ఫాతం = = చెప్పబడినది, 

తత్స రత, = ఆయాశరీరమందు, ఈ ఉాదిత8 = గవేప్పంబడిన, 3 తివిధః = తి త్రివిధ మగు, 

జర్టరే = = 'షఃఖము; అవశ్యం = = ముఖ్యముగా, అ స్యేవ = కలడేను. 

తా, స్థూలము, సూక్ష్మము, కారణము అని శరీరము తి శ్రీ విధము, 

ఆశరీరములరోందుం బ్ర క్యేకించి వేటు వేజగు తావములు గలెపు. 

ఆవ, స్థూలదేవాతాపనులం చలు చున్నాడు; 

నో, వాతవీ త్న శేషజన్యవ్యాధయః కోటిశ_స్టనా, 
—O0M 

దుర్గంధిత్వకురూపత్వదాహభం గాదయ_స్త స్తథా 294 

వ్యా. తృత్ర స్థూలశరీశే జ్వరాంస్తావదాహా---వా శేతి. 

టీ, తనా స్థూలకేవామనందు, కోటిశ8 = కోట్లకొలది వాతకి త్తశ్చే పజన్య 

వ్యాధయకి = వాతపీ త్రేశ్లేవ ప వికృతివలనం గలిగిన రోగములును, తథాజఆఅటుల నే; దుర్హం 

ధిత్వకురూవత్వ జీవాభం గాదయః = దుర్గంధము, కఈకావము, ఆంగవె వె కల్యము; రి 

తాపము మున్న గునవియును, (సన్తి ని = కలవు 

తా, స్థూలదేవామునందు వ్యాధులును, దుర్తంధాది దోషంబు 

లును తావె -హీత్రువు లని భావము, 

అవ, సూత్మశరీరమునందలి 'తాపములం గనువజచుచున్నా 6ండు:--- 

న్ కామ రో ఛాదయశ్శాంతిదాంత్యాద్యా లింగదేహాగాః, 

జరా “స్వయ బాధంతే ప్రాపాషాలావాఫి నరం క్ర మాత్. 
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వ్యా. సూత్తశరీరే జ్వరాక. దర్శయతి._..కా మేతి. కామశాంత్యాదీనాం చ 

జ్వరత్వ ముపపాదయలి._ ద్వయే౭.కి ద్వివిధా ఆపి ఈ, మేజిప్రా వ్య ప్రా ప్పిభ్యాం నరం 

చాధం లేఒతో జ్వరసామ్యాజ్ జ్వరా ఇత్యుచ్యంత ఇత్యర్థః. 

టి. కామ క్రోథాదయః = కామము క్రోధము మొనలగునవియు, శాంతిదాం 

త్యాద్యాః = శమము దమము “మొదలగనవియు, లింగచేవాగా! = సూక్షశరీరమును 

బొందిన జ్వరాః = తావములు. దృయే౭కి = ఈ శెండువిధములై నవియు సాహా 

లఫించట'చేతను, అప్రాష్త్యా = లభింపకపోవుటచేశను, నరంజ=మనుష్యుని, క్క మాల్ ఇ 

వరునగా, చాధంకే = బాధించుచున్న వి. 

తా, కాను క్రోధ ధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య డంభ చర్చా 

సూయాది దుగ్గుణమోలును, శముదమాడి గుణములును, లింగబేవా 

మును, (సూక్త దేహమును) బొందియున్న (అంటియున్న) తావములు, 

కానమూదులు "పురుషుని నంటికొని సరితపింపంజేయును, శమదమాదులు 

ఘటింపక పోయెనేని తపింసజేయును, 

అవ. కారణశరీరమునందలి జ్వరమును ఛాందోగ్య శ్రుతి చెవ్వుచున్న దని 
నిరూపించుచున్నా (డు: 

శ్లో, స్వం పరం చ న వేత్త్యాత్తా వినష్ట ఇవ కారణే, 
ఆ గామిదుఖబీజం చే ల్యేత దింద్రేణ దర్శితమ్, 296 

వ్యా. కారణశరీరగతో జ్వరళా ఇృందోగ్య శు,తావుక్త ఇత్యాహ--స్వం సర 

మితి. “నాహం ఖల్వయ మేవం సం (ప్రత్యాళ్యానం జానాత్యయ మహా మస్మీ తినో 

వీవేమాని భూతాని వినాశమివాపీతో భవతి. నాహమత్ర భోగ్యం పళ్యా” మితి 

వాక్యేన స్వ్వవర ద్ఞానళూన్యత్వమజ్ఞా నే నష్ట్రప్రాయత్వం పోకేద్యు రాగామిదుక ఖలీ జవాన 

నాసద్భావం చేంద్రేణ శ్రి ష్యణ గురోః (ప్ర దవే పురతో నివేదితమిత్యర్థక. 

టీ. కారణ కారణశరీరమునందు, ( (నుము_ప్టీయందు, ఆతా=ఆళ, వినప్త ఇవజ 

నళించినవానివలె, స్వం = తనను; పరం చ = ఇతరుని, న వే_ర్తి=గు న్తెిటుంగదు. వతల్ = 

ఈకార ణళరీరము ఆగామిదుఃఖభీజం చ - ఆగామి = రాంబోయెడి, దుఃఖ=దుకఖమునకు 

బీజం చ=కారణము, ఇలి=ఇట్టు, ఇంద్రే ఇ=ఇం, దు నిచేత, దర్శితం చూాపింపంబడీనది, 

తా. సుషు ప్తియందుం దనను మజియొకరిని గుం-ర్జెఖుంగయడు, 

-ఈసుషు ప్పి రాంబోయెడి జా గ త్స పన్న ములకు హాతు వగును. ఈసం 

గతి నింద్రుంయ ప్రజూపతితోం చెప్పినట్లు సామవేదోపనిషత్తునందుం 
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చెల్పంబడెను, (స్వపరజ్ఞానళూన్యత్వము, అజ్ఞానముచే నష్ట్రప్రాయత్వను 
డు శా టై! 

ఆ గామిదఃఖబీజవాసనాస్థితియు 'కారణశరీరమందుం గల జ్యరము లని 

తెలియవలెను 

అవ, ఇ'తెజంగున శరీర త్ర యమునండలి జ్వరంబులం గనంబజిచి యయ్యవి యని 

వార్యము లని తెల్పుచున్నాండు:--- 

న్లో వలే జ్వరా శృరీరేషు త్రిషు స్వాభావికా మతః, 

వియూగ తు జ్వర నాని శరీరా ణ్యేవ నాసతే, | 297 

వ్యా. వవం త్రీమ్వపీ చేసేము జ్వ రానపధాయ "లేషామపరిహార్యత్వమావా----. 

ఏత ఇతి, (త్రీవ్వపీ ఛరీలేవు ప్రతీయమానా వతే జ్వరాః శరీశై స్పవోత్పన్న "తేన, 

స్వాభావికాః సంతతాః. స్వాభావికత్వం వ్యతిలేకముఖేన ద్రుఢయతి---వియో 'గేత్వితి. 

యతః కారణా బేళ్ళిర్ద రే స్తేసూం శరీరాణాం వియోగే సతి తాని శరీరాణి నాసత ఏవ 

నైవ భవంతి. అకస్సా పభౌవికా ఇత్యర్థః. 

టీ. వీకే జ్వరాఃజఈ తాపములు తమ శరీేషుఐమూండుశరీరములయందును, 

స్వాభావికాః=స్వభావసిద్ధంబు లని; మతాః = అభిమకములు (వెప్పంబడినవి)ి. జ్వరె9= 

శావములతో డు విరూగే తు=ఎడబొటు గల్లు నెడల్క తాని శ రీరాణ్యేప=ఆళ రీరంబు లే, 

నానలే = ఉండవు. 

తా, ఈతావంబులు శరీర శ్ యమునకు సహాజంబులు, ఇట్టిజ్వర 

ములు (తావములు) లేనిచో శరీరములే యుండవు, 
అవ, ఇందుకు దగినదృష్టాంతమును జూాపుచున్నా (డు: 

న్లో, తంతో ర్వియుజ్యేత పటో వాలేభ్యః కంబళో యథా, 

మృదో ఘట _సథా దేహో జ్వ రేభ్యోఒపీతి దృశ్య తామ్, 228 

చ్యా. తత, దృష్టైంత మాహ-తంతోోరితి. a 

టీ. పటక=వస్త్రము, తంతోః = దారమునుండి, వియుజ్యేత = విడియుండునా ? 

ఉండదు. కంబళ8=కంబళి, వా లేభ్యః= వెం ట్రుకలనుండి, (వియుశ్వే త=విడియుండు నా ? 

ఉండదు) భుటక = కుండ, మృద$8=మృ త్తికనుండి; (వియుజ్యేత = విడియుండునా ? , 

ఉండదు దేవో2.పిళ రీర త్ర యముసయిళము, జ్వ రే భ్యః=జ్వరములనుండి, వియు జ్యేతజు 

విడియుండునా ? ఉండదు, కావున, (తత్ = దృష్టాంతమునందలి పటాది త్రయము 

తం తాష్టదికమును విడిచియుండుట్స, యథా=ఎట్టు ఆసంభవ మో, (ఇదమపి=దార్దాంతిక 
ఉు 

మందు ఈశరీరత్రయము సైతము జ్వరములను విడిచియుండుట) తథా = అట్లే ఆసంభ 

నము, ఇతి=అని, దృశ న్టిలౌం = "తెలియవలెను, 

-వేచాంత-.-89 
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తా, దారములను విడిచి న్యస్త్ర మును, [రోముములను విడిచి గొంగ 

డియ్క మట్టిని వీడి కుండయు నుండనట్లు జ్వరముల నుజ్జగించి శరీరము 

లుండవు, అనగా శరీరములు జగరమయము లని భావము. 

అవ. కూటస్థునకు జ్వరాభావమును గై మంతికన్యాయమువేతం. జెవ్పం బూని 

మొదట చిదాభాసునకు జ్వరాఖావమును జెవ్వచున్నాండు:--- 

న్ . చిదాభానే స్వతః కోవ జ్వరో నా స్టీ యతక్స్చితః, 

ప్రకాశ కస్వభావత్వ మేవ దృష్టం న చేతరత్ . 9229 

వ్యా. ఇదానీం కూటస్టే సే జ్వరాఫావం కెముతికన్యాయేన దిదర్శ్మయషుళ్చిదా 

భాసే తావజ్ఞ రాభావం దర్శయలి_చిదాభాన ఇతి. చిదాభాసే సే స్వతశ్ళరీరత్ర త యగత 

'జ్వరసంబంధ మంశౌరేణ న కోపి జ్వరో విద్య లే. కుత ఇత్యత ఆవా..యర ఇతి, 

చితః ప్రశాశెకస్వభావస్య విద్వదనుభవసిద్ధ త్వాత్స )తిబింబస్య చిదాభాసన్య తథాత్వ 

మేష్టవ్య మితి భావః. 

టీ. చిదాభాసే=జీవునియందు స్వతః = తనయంతట, కో౭_పీ జ్వరఃజఎట్టి తావ 

మును, నా స్టి=లేదు. యత$=వీహేతువువలను చిత=వై తన్యమునకు, ప్రకాశెకస్వభా 

వత్వ'మేవ=ప,కాశమాత శ్ర స్వభావ మే, ఇష్ట్ర౦జ= =చూడంబడినది. ఇకరల్ = మజీయికటి, 
UU 

నచ దృష్త్రం=చూడంబడ లేదు. 

తా చిదాభాసుడు (జీవుడు పృకాశసభావుయన గనుక 

నాతని శేవిథము లగు జ్వరములును లేవు, 

అవ. చిదాభాసునకు జ్వరములు లే వని యెందుకు సాధింపంబజెనో ఠత్సలముం 

కివ్వుచున్నా ండు:-- 

ఖ్ . చిదాభాసఒవ్యసంభావ్యా జరా స్పాక్షీణి కా కథా, 

ఏవమువ్యేకతాం మేనే చిదాభాసో స్యానిద్యయా, 930 

వ్యా. యదర్ధం చిదాభాసే జ్వరాభావ ఊపపాదితస్తదిదానీం దర్శయలి.- 

చిదాభాసే ఇతి. యదా చిదాభాసేఒపి జ్యరా న సంభావ్యంలే. తదా న సాతక్షీణి 
సంళవంతీతి కము వక్షవ్యమితి భావ! నను తర్హి జ్వరామాత్యనుభవస్య కా గతి 

రిత్యత ఆహ... వవమే క్యుక తామితి. 

టీ. జ్వరాః=జ్యరములు, చిదాథొసే౭_కి=చిదాభోనునియందును. అసంభొవార్టి8=ః 
ఊహింప బడునవి కావ; సౌక్నీణి=సాకీ యగు కూటన్ధునియందు, శా కథాజఎక్కు_డి 
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వార్త! వఏవమపిజఈలాానను చిదాభాసః = చిదాభాసు(డు, అవిద్యయా=అ జ్ఞానము 
చేశ, వఏీక శాం=దేవా త తృయెక్యమునుు, మేచే=తలంచెను, హీి=ఇది ప్రసిద్ధము. 

తా, చిడాభానుడు ప్రకాశస్వభావుండు గనుక నతనికే జ్వర 
ములు సంభవింపకపోవు చుండ, కూటనస్థున "ఇట్లు సంభవించును? సంభ 
వంవ వనుట., చిదాఖాసుండు తనయందీ జరములు "లేనివాం చె డై నను 

ఆవిద వేత 'నేకత్వమునుబొంది నేను తపించుచున్నా నని యభిమానించు 

చున్నాడు, 

అవ. దీనినే వివరించుచున్నా (డు: 

న్లో . సాత్వీ సత్యత్వమధ్యస్య న్వేనోవేతె వపు స్రయే 

తత్సర్వం వా_స్టవం స్వస్య స్వరూవ మితి మన్యే, లప] 
వ్యా. నీకతాం మేనే ఇతి సంమేపేణో క్తమర్థం ప్రపంచయతి...సాథీతి. 

చిదాభాసః స్వేన సహితే శరీరృయే సాక్నీగతం సత్యత్వమధ్యస్య తత్సర్వం జ్వరవల్ 

శరీర్మక్ర, యం స్వస్య వాస్తవం జొజమితి మన్యత ఇత్యర్థః. 

నతి, (చిదాభౌసః=చిదాభానుండు, స్వేన=కనతో, ఊపే లే=తాదాత్యాఖిమాన 

మున* సీషకరింపంబడిన, వపుస స్తే = శరీర,త (తయమునందు, సాశీన సత్యత్వం = కూటస్థుని 

యొక్క. సత్యత్వమును, అభ్యస్య = ఆరోషా పణము చేసికొని తత్సర్వం = అదియంకయు, 

వా_స్సవంజసత్యమగు స్వస్య = తనయొక్క, స్వరూపమితి = స్వరూప మని, మన్య లే= 
కలంచుచున్నా డు, 

తా, చిదాభాసుుడు నేను మనుషు ష్యుండను, నేను కర్తను నేను 

అజ్ఞుడను అని తనయం దచారోవీంవంబడిన (శాడాక్త్యాఖిమానముచే 

స్వీకరింపయిడిన) శరిరత్ర, యమునందు కూటస్టుని సత్యత్వమును జేర్చి 

యిదియంతయు సత్య పొని వారంబడ డుచున్నా (డు, 

అవ. ఇట్టి భాంతి కల్లినపుడు తన శెట్టినష్టము కల్లుచున దో చెల్పుచున్నా (డు:- 

నో వతస్మి౯ భాంతికాలే.యం శరీరేషు జ్వరత్స సథ, 

స్వయమేవ జ్వరామితి మన్యతే హి కుటుంబివత్ , 282 
వ్యా: ఏవం ఛ్రాంతిజ్ఞాచే సతి కిం భవతీ త్యాహ... న్తసీ సిన్నితి. అయం చిదా 

భాసః అస్యాం శాంతి పళాయాం శరీరనిష్థం జ్వరం స్వాక్మ + న్యారో షయలతీక్యర్థః, 

త్ర శ్ దృహైంకమాడొ-కటుంబివదితి, 

టీ, ఏతసి లొ ఛభ్రాంతికాలే = ఈ భ్రాంతిసమయమునందు, ఆయం = ఈచిదా 
భానుడు శ రిళేషు = స్థకకములయందులలు స జ్వరత్సు ఆ కా జ్వరమును (స్వాత్మ న్యారోవ 
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యతి=కనస్వరూపనుం దారోవీంచుకొనుచున్నాండు. అథ తు=అటుపినటనో, స్వయ 

మేవ=కాచే, కటుంబివల్ = సంసారివలె (పౌమరగృవాన్థునినలె, జ్వరామోలి = 

తపించుచున్నా నని, మన లే హి౭తలం చుచున్నా (డు, 

తా బ్రిట్టిభా)ంతి కల్ణినపుడు చిదాభాసుడు యజమానునివ లె 

తనకు తావము లేకపోయినను శరీరతావములం దనయం దాొరోకించు 

కొని తవించుచున్నా నని దూఃఖంచును, 

ఆవ, దృష్రైంతమును విశదవజఆణచుచున్నాండు:ఎ 

నో, పుత్ర దారేషం తప్యత్సు తపామిాతి వృథా యథా, 

మన్యతే పురుష స్పద్వదాభాసోఒవ్యభిమన్య తే, 280 

వ్యా, దృహ్హాంతం విశదయతిపు త దాశేష్వితి, 

టి, పు తృదారేష = కుమాళ్లును భార్యయు; శవ్యత్చు = తపించుచుండంగా, 

పుపవమణపామరజను(డు;, యథా = వీప్రకారము, తపామిజనేను తపించుచున్నా నని, 

వృథాజ=వ్యర్థముగా; మన్యు లే = కలంచుచున్నా (డో, తదషల్ = అలాగుననే, చిదాభా 

సోఒపీ=చిదాభాసుండును అభిమన్యు లే = ఆభిమానమును పొందుచున్నాండు, 

"తా, భార్యావుత్రాదులకు జ్యరాదిబాధలు కట్టనప్పుడు వారి 

యం దఫిమానము గల గృహయజమానుండు తపించునటుల "చేహ 

త్రయాఖిమానము. గల చిడాఖభాసుయ వ్యర్థముగా నేను తపించు 
చున్నా నని తలంచుచున్నా (డు. 

ఆవ. ఈవిధముగా భాంతి కాలమునందు చిదాభానునకు జ్వరముల: గనంబజచి 

వివేకదశయందు జ్వరములు లే వని చెప్పుచున్నాడు: 

శో, వివిచ స(మవ స నో § భాంతి ము డ్ త్వా స్వమవ్యగణయ౯ సదా, 

చింతయకా సాతీణం కస్తాచ్చ౨ర మనుసంజ్వ నేత , 984, 

వ్యా. ఫవమవిచేశదశాయాం చిదాభానస్య ఛాంత్యా జ్వరం (వదర్శ్య వివేశ 

దశాయాం తదభావం దర్శయలి.___వివివ్యేతి. చిదాభాసః కూటస్థం స్వా తానం శరీరాణి 
చ వివిచ్య "భేచేవ కాకా ఇదం సర్వం మమ వాస్తవం రూవమితి మన్యశ ఇత్కుక్తాం 

శాంతిం పరిత్యజ్య స్వస్యాభ "సరూ పత్వజ్ఞా నేన స్వస్తిన్న 'ప్యూదరమకుర్వక న్వస్య 

నిజం రూపం జ్వరాదిరహితం సాక్షీణం సదా చింతయక్ కస్థాచ్భరీరమనుసంజ్వ కేల్ 
జ్వరవచ్న గలీర మనుసృత్య స్వయం కస్తాత్సంజ్వ కేల్ 2న సంజ్వ శే జే వేశ్ళ్యర్థః . 



తృ _ప్తీదీప వ్రశరణము 618 

టీ. (చిదాభాసః = చిదాభొసుండు) వివిచ్య = శరీరములను సాశ్షీని తనకంటె 

వేజలుగా6 బేసీ, భాంతిం = భ్రాంతిని ఊళ్ల త్వాజవదలి పెట్టి, స్వమపి = తననుగూడ, 

అగణాయక్ =లెక్కి_౦పక, సదా=ఎల్ల ప్వుడు, సావ్షీణం=తననిజరూవమెన కూటస్థాత్య ను, 

చింతయక్ - = ధ్యానించుచు, కస్తా కసాజణ్ =వెహేతువువలన, శరీరంజశరీరమును, అనుసంజ్వ 

చేత్ = అనుసరించి తపించును! (కవింప డనుట), 

తా. చేహ త్ర యమును నేను గా ననియు నా కధిస్థాన మగు 

సాశీయే  సక్యసరూపుం డనియుం దలంచుచు తన చిదాఫాసరూప 

మును గూడ లెక్కింపక వ _ర్తించుజీవునకు శరీరతాపనము లుండ వని 

భావము, 

అవ, భ్యాంతిజ్ఞానము తావములకు హేతువు. త క్తజ్ఞానము తావనివృ ల్లి! 

ఇ్వేంత్రువు అని దృష్టాంతముతో 6 బెల్పుచున్నాండు:-- 

న్, అఆయథావ స్తుసర్బాదిజ్ఞానం మాతుః పలాయనే, 

రజ్దుజ్ఞా నే హికీధ్వప్రా కృత మప వ్యనుశో చతి, | 085 

వ్యా. భ్యాంతిజ్ఞానత _క్వ్వజ్ఞాన యోర్డ్వర తదభావ కారణక్వం దృష్టాంతప్ర, ప దర్శనేన 

స్పన్హ యతి అయే తి. రజ్వాదౌ కల్పితస్య నర్వాబేర్జానం వలాయనకారణం భవతి, 

అడిళబ్టేన స్థాణా కల్పితశ్చోరో గృవ్యా తే రణ్వాదిక్ఞా'నేన సర్పాదిబుద్ధినివృతె తదపి 

వలాయనమనుకోచతి. వృథాకృతం మయేత్యనుకప్యత ఇత్యర్థ 8. 

టీ. అయథాపస్తు = అ యథార్థవస్తువగు (రజ్ఞ్వాదికమందుం గ ల్పీంపంబడిన), 

సర్పాది = సర్పము మొదలగు చదార్థములయొక ఫా జ్ఞునంఆజ్ఞానము, వలాయచే= పాలకీ 

పోవుటయందు, హేతు! = కారణము, రజ్టాజ్ఞాశేజరజ్దుజ్ఞానము గల్లుచుండంగా అహిథీ 
ఖా 

ధ్వస్తా = సర్పజ్ఞానమునకు ధ్వంసము గల్పుచుండంగా, కృతమప్ి =  'వేసినవలాయనమం” 

గూర్చియు) అనుశోచతి = వళ్చా శ్రే కప్తుడసచున్నాండు. 

తా, రజ్జువును జూచి సర్ప మని భ్ ఛ్రమించినపుడు పలాయననుు 

చేయును, పిమ్మట రజ్జు వని "తెలిసినప్పుడు తెరేయక పరుగిడితినని చింతిం' 

చును. కనుక, , భాంతిజ్ఞానము జ్వరమునకుం గారణ మనియు వాస్త. 

వజ్ఞానము జ్వళాఫావమునకుం గారణ మనియుం చెలియవ లెను. 

అవ. సావ్షీని చింతిం చువిధమును దృష్టాంతముతో స్పష్టీకరించుచున్నా (డం: 

నో, మిథా్యభి యోగదోపస్య ప్రా పొయళ్ళి _త్తత్వసిద్ధయే, 

తనూపసయ న్ని వాళ్ళానం పాటీ ణం శరణ గతం, 996 
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వ్యా. సాశ్నీణం సదాచింతయన్నిత్యు _క్షమర్థం దృష్టాం లేన స్పష్ట యతి... 

జ్య Ss 
మిభ్యతి. యథా లోశే మిథ్యాఖయోగకర్తా తద్దోవన్య ప్రాయళ్చి _్లసిద్ధ శ్రీర్ణం మిథ్యాఖి 

యు కం ఫున8పునః తమావయతి---వవమయం చిదాభానోడపీ సామీణ్య సంగాత్మ ని 

భోక్త ) శ్వధ్యారోపలత్ ణమిథ్యాభియో గదోవ ప్రాయళ్చి త్తార్ధం సామ్షీణమాక్తానం 

తమాపయన్నివ శరణంగత$, 

టీ, మిథ్యాభియోగదోషస్య = మిథా శ్రీవవాదదోషముయొక్క-, ప్రాయళ్ళి శ్తత్వ 

సిద్ధయే = ప్రాయళ్చి త్రము ఫఘటీంచుటకొజుకు, ఆ త్తానం = ఆత్త న్కు తీమావయన్నివ = 

తమాపణము వేండుచున్న వానివలె, సాశ్నీణం = సాొతీని శరణంజశరరొమును, గత్ర$ = 

పొందుచు న్నాడు, 

తా, సాశీకి తొవము గల దని తాను పొరవడి తలంచినందులకు 

పాయశ్సి త్తముకొజుకు తమింపు మని సాశ్రీని వేయచున్న వానివలె 
సరణమును బొంద తనము గలవాంజడె వరించు. స్ రణంమును బొందును, అనంగా చిన్నాత్ర, చిం లవాండై వర్తించు. 

చున్నాడు 

అవ. ఇందునిషయమై మణియొక దృషహ్టైంతమును జెప్పు చున్నా (దుః. 

శ్లో, అవృ త్తపావనుత్త్యర్థం స్నా నాద్యావ_ర్హ తే యథా, 
ఆవ_ర్హయన్నివ థ్యానం సదా సాఖీపరాయణః, 937 

వ్యా. తత్రైవ దృష్టాం తాంశరమావా -_-- ఆవ శతి. యథా సావకారిణా 

పురు షేణావృ క్త కచాము _త్యర్థమభ్య స్త స్త పౌపావనోదయ నిహితం స్నానాదికం ప్రాయ. 
సన కమావ ర్య తే ఫునకపునరకుక్టీయశే, తథాయమవపీ చిరం సాత్నీణి నంసారిత్వాహ్య 

వణ దోషపరివోరాయ ఛ్యానం పరివర్రయన్నివ సదాసాక్షీవరాయణో భవతి. 
టీ, ఆవృ క్రపావను కర్ణం = చిరకాలమాచరింపంబడిన “పావమును బోంగొట్టు 

కొనుటకొఆకు స్నానాది = స్నానాదికము యథా = ఎట్టు, ఆవ రే = పలుమా 

తాచరింపబుడునో (ఆవిధముణ్సా, ఛ్యానం=ధ్యానమును, ఆవ ర్షయన్నివ = వఠలుమా 

తాచరించువానివలె సదా = ఎల్పప్వుడు, సాకీవరాయణక = సాకీ నిరుడు (చినా 
నిష్ణుడ్సు, ba = ఆగుచున్నా (డు 

". లోకములో పాకి అనేక పాసనులు పోవుట కచేకస్నాన ' 
ముల హాచరిందునా చిదాభాసుండు అనాదికాలమునుండి సాక్రీని 
పాపత్ర్రృయానుతవ్లునిగాం. దలంచిన పాపమును పోంగొట్టుకొనుటకా 
యనునట్లు ఎప్పుడును సాత్షీచింతనము గలవాం చై యుండును. 

నత్త 
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ఆహ చిటో 

సస్రోుకమురాల ఢ౭ు మన్నాడు: కి 

నో, ఉవస్షకుపినీ ఈకకొొన్టీ ని విలానేషు విలజ్జలే, 

ని కక భాభి సః స్వప్రఖ్యాతా నిలజ్ఞ తే, 9:39 

వ్యా. వవ "సాతీవరత్వం దృష్టాంత్రె రువవర్లే। ర స్వగుణ ప్రఖ్యాశచే 

లజ్ఞాశీలత్వం సదృష్రై ౦ త మూవా---ఊపస్థపస్టినతి. 

టీ. ఉవస వస్థకుద్దు. గుడా ==మర్శ స్థానమున కుష్టవ్యాధిగల, వేశ్యా=వారాంగను జానత$= 

దాభా యుండు తనగుణములను ప్రశాశింపంజేయుటై లజ్జించు నని 

ఎఆింగినవానియొక్య్ ౩ ఆగ ra oa ఎదుట, విలా సెమీ = = విలొసములయందు (యథా = 

ఏవిధముగా, విలజ్ఞ కే = చ్చసిన పడునో, తా = ఆవిధముగా, చిదాభాసః = చిచా 

ఛాను:డ్చు స్వ ప్రఖాశ్రాతె" = తనగణములను బొగడుకొనువిషయమై, విలజ్ఞ'లే=సిగ్లు వడు 

చున్నాడు. 

తా, ముక కర్మను అమునందు కుస్ట.వ్యాధిగల పళ్య తనతో లోగడ 

సంబంధను గ లకదెక్రమినియెదుటం దనవిలాసముల6 గనంబణువ లజ్జంచు 

నట్టు తనమిథాస్ట్రత్వ్పణును నెటీంగినసాక్రీయెదుట నేను కర్తను ధో క్ట వ్ర 

నని వల్కుటకు -రుణూా భాసుడు లజ్జించును. 

ఆవ. శరీరత్మ్కయం మును వేలుగా గనుంగొనిన చిదాభాను(డు మటల శరీరాభిమాన 

మును జేందం డనుటుకె డృ మైోంతముం జెప్పు చున్నా (డు; 

శ్లో. గృహీతో హయావ్యాణ్ శ్లే మనః ప్రాయశ్చిత్తం చరక పునః, 
వ్లేమ్రైస్పంకి రద తే నైవ తధాభానశ ఇరరనై* లం 

వ్యా. ఇదాక్ం శరీరృత్సృయాద్వి వేచిశస్య చిదాభాసస్య పున స్తెస్సవా 'తాదాక్ర 

(ఫమాభావే దృష రత మావా గృహీత ఇతి. 

ట్. మేన క=తురుమ్మ్క.లనేత, గృహీతః పట్టుకొనంబడిన, (బావాణః = బావా 
(WU 

ణుడు సాయళశ్చి త్రం = ప్రాయశ్చి శ్రమును, చరక్ =ఆచరించుచున్న వాడై, ఫున$ = 
ప 

తిరుగ మేనక = తురుమ్మ-లతో, నైవ సంకీర్య'తే = ఎన్నటికినికలిసికొనచే కలిసి 

కొనండు. తథా = ఆలాగున, అభాసః,ఆ చిదాభానుండు; శరీరశ్రైః = శరీరములతో, 
చైవ సంకీర్య తే = కఠలిసికొనే కలిసకొనండు. 

"తా, పతాొాతళకయాటు గొ మ్టేచ్చ్భునిత “. గలినిఫొని యాదోషము 

నివర్తించుటకై ప్రాయశ్చి త్త మాచరించుకొనిన మహాశ్రాహణుండు 

నుఅల మ్లేచ్చులతో నెన్నటికిని గలియనట్లు విచారముచేసీ శరీరత్రయ 
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జబ UU) 

సంబంధమును వదులుకొనిన చిదాభాసుండు మజుల శరీర త్ర యముతో 
నెన్న టికిని తాదాత్త వ్ర్మును చొందండు, 

అవ) సాక్షీచింతనమునకు వేజొెకలాభమును చెల్పుచున్నా (డు: 
9 ww నర “వాం; న్, యౌావరాచ్యె స్థితో రాజపుత్ర సామ్రాజ్య వాంఛయా, 

రాజాను కారి భవతి తథా సాత్యను కార్భయమ్, 9.40 
వ్యా. న శేవలం స్వాపరాధనివృ శ్రమే సాత్యునుసరణం. కింతు మహా, ప్రయోజన 

సిద్యర్థ మపీతి సింహావలోకన న్యాయేన దృష్రాంతమాహ---యౌావరాజ్య ఇతి. రాజూను  థలిథి న్ 
కారీ భవతి రాజేవ (ప్రృుజారంజనాదిగుణ వాక్ భవతీత్యర్థః. 

టీ, యావరాజ్యే=యువరాజస్థానమునందు, సితః=ఉన్నటి, రాజపు,త 8=రాజ థి థి ధు ల 
కుమారుడు సా (మ్మాజ్య వాంఛయా = రాజ్యమునందలి కోరికచేత్స్క రాజూానుకారీ = 

రాజునుబోలి వ _ర్రించువాండు, భవతి = అగుచున్నాండు, తథా=అలాగుననే, అయం = 

ఈచిదాభాసుండు, సాక్యునుకారీ = కూటస్టుని ననుకరించుచున్నా (డు. 
తా, యువరాజు రాజ్యమును గోరి రాజును బోలి వ ర్సించు 

నట్టు చిదాభాసుంతు మోతకాంతచే కూటన్థెక చింతనముగలవాండై 
పా 

యుండును, 

అవ. యువరాజునకు రాజూనుకరణమునందు రాజ్యులాభము గలదు. ఈతని కట్టి 
లాభ మేది యనిన సమాధానము, చెవ్వచున్నాండు:-- 

॥ బహా వెద బా ప న్లో "యో బ్రహ్ వె బమ్షైవ భవ ల్యేష బ్రతి శ్రుతిం, 
రకా న ష్ = ఇషం న. శ్రుత స త దెకచిత్తస్సన్ బ్రహ్ విత్తి న చేకరత్, 911 

వ్యా. నను, యువరాజన్య రాజానునరసో స్మామా, జ్య ఫలం దృశ్య లే నెపం 
సొత్యునుసరకో అత స్తదనుసరణీ కథం (ప్రవ రత ఇ త్యాశం క్యాహ---య ఇతి “న 
యోహవై తత్పరమం బహ వేద బోవ భవతి వాస్యా బ్రనావిత్కు_లే భవలి, (UJ We , కరతి శోకం తరతి పెప్తానం గుహాగంథిభ్యో విముకో౭.మృతో భవి తీతి , శుతొ 
బ్రవాభావాదిరూపన్య ఫలస్య (శూయమాణత్వా _తృతృల వాంఛయా సామ్యనుసరణే 
పవ రనం యు క్రమిత్యర్థః. 
UU అలి అవి @ 

» Cd 

. టీ, యః = ఎవండు, బ్రవా = బ్రవామును వేద = గు ల్చెటుంగునో, వవ! = 
వీండు, (బాహో = బవ భవతి = అగుచున్నాండు.. ఇతి = ఈలాగంటి, , శుతిం = 
శ్రుతిని శుత్వా = విని తదేకచి త్రీస్సక్ - - తత్ = అబృహ్మమునందుః విక = 
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ఒకదానియంచడే, చి త్రస్సక్ = మనస్సు కలవా౭డె, బహ = బ పామును, వే తి= తెలిసీ 
- జి! అరా లా ఎవ 

కొనుచున్నా (డు. ఇతరల్ = మణీయొకదానిని, న వేత్త = తెలిసీకొన౭ంజాలంయడు. 

తా, “అపర్ర, 2 హాము చనం జెలుంగునో వాంచే పర ట్ర హమగును, 

లేదా, బ్రహవిచుని "కులిమందు పుట్టును. దూఃఖమును చాముసు, పాప 

విము కు. డగును, వపంచకోగి రూషగుహాలవలనను కామప్ర, ప మోకరూప 

వాదయ గ్రంథులవలనను ముక్ళుం డగుచు అమృతఠూపుం డగుచు 

న్నాడు,” అని చెప్పెడి (వైవా రఖారననుంలో c 'జెప్పంబడిన) శు తిని 

నమ్మి తాను బ్రహ హమును దెలిసీకొనును. ఇతరము నెలుగండు. 

అవ, ద్రహ్మజ్ఞు నమువలన తనకు బ్రవ్మత్వము ఘటించి చేని తన చిదాభాస 

తము పోవునే- తననాశనమునకుం బ్రయిత్నించెడివాం డెవ్వండ్రైనం నలండా 1 అను 

శంకకు సమాధానము వెవ్వుచున్నాండువాలా 

న్లో, 'దేవత్వకామా హ్యగ్నా్యాదె ప్ర పవిశంతి యథా తథా, 

సాక్షీ త్యేనావశేహాయ స్వవినాశం స స వాంఛలతి, 949 

వ్యా: న్వ్ బ్రవ్శాజ్ఞానేన బ్రవాభావప్రాప్తా చిదాభాసక్ష్టమేవ వినశ్యేల్ అత 

స్ప వినాశాయ కథం ప్ర ప వ రత బాత్యాళం కావా... చేవక్వ కామేతి. యథా లోకే 

'దేవత్వ ప్రాప్తి కిర్రామూ మనుష్యా ఛృగ్వగ్నిప్ర పృయాగగంగాప్ర వేశాబొ ప్రవర్త రంతే. ఏవం 

సాతీరూెకీ పేణావస్థానలత ణస్యాధిక ఫలస్య ఏద్యమానళార్ష చ్చిదాభాన తాక పామే పాతి 

ద్రివ్మాజ్ఞుచేి ప వ్రవృత్తిర్ధ తిర టళ ఏ వేత్యర్థః. 

"తై. యథాహనీవిధముగా; చేవత్వశామాః=చేవత్వమునోరిన చారు, అగ్నా్యాద్' = = 

ఆగ్ని మొదలగుదానియందు, ప్రవిశంతి = వ ప్రవేశించుచున్నారో, తఖా=ఆవిధముగా, 

సాక్షీ త్వేన = సాక్షీభావముతో, అవశేవాయ. = మిగిలియుండుటకొటుకు సి = ఆ 

చిదాభాసు(డు, స్వవినాశం = తననాశమును, వాంఛలి = కోరుచున్నాడు. 

తొ. దేవభావము గల్లు నని పతివ్రతలు సహగమనము చేయు 

నట్లును, గంగా యమునా సంగమమున 'మురణించుటవలన డేవభావము 

కల్లు నని' కోరికగలవాకు. అగ్ని జలాదులలోం బ్ర'వేశించునట్లును చిదా 

భాసుండు తన కుత్కృష్ట మగు బ్రవాభావము ఘటించు నని చిదా 

భాసత్వము వి విడువ నిచ్చగించుచున్నా(డు, 

ఆవ. చిదాభానుం డని యెంతవజుకు వ్యవవారింసుబడునో యాసంగతిని 

దృహాంక పూర్వక ముగాం చెల్పు చున్నాడు: 
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న్లో, యావత్స (బేవాదాహం స నరత్వం నైవ ముంచతి, 

లావడారస్ధ దేహం స్యాన్నా భాసత్వవిమోచనమ్. 943 

వ్యా. నను కళ్యా నాభాసత్వమవగ చృతి చేత్క_థం త్త షవిదాం జీవతసర్ష 

వ్యవహార ఇత్యాకంక్య ప్రారబ్ధకర, తఈయవర్యంతం తదువన త్తి సదృష్టైాంతమాహాంలా-లా 

యావదితి, యథాగ్న్యాద పృ పువిష్టం పురుషః దావిదినా స్వచేహనాళ పర్యంతం 

నరత్వం వ్యవహారయోగ్యత్వం సవ "ముంచి, నవం ప్రారబ్ధకర్శ తయప ర్యంతం చునో 

భాసత్వ వ్యవవోరో న నివ_ర్థత ఇత్యర్థః 

టీ. సః = ఆదేవక్వకాము(డు యావత్సదేవానాళం = తన స్థూలబేవాము 

నళించువజకు, నరత్వం = మనుష్యుత్వమును; న ముంచతి = వదలి పెట్రండు; (తథా = 

ఆలాగుననే, యావదారబ్ధదేహం = ప్రారజ్ధక ర్థాన్టిత మగుజేహూము నళించువజకు అఖె 

సత్వవి మోచనం = చిదాభాసత్వ పరిత్యాగము, న స్యాల్ = రావును 

తా, తౌ, పతీవ్ర తాదులకు స్థూల దేహము నశింవని చెనత్వముం 

రానట్టు చిడాభాసునకుం బ్రారేబ్ధదేవాము నశింపనిచో “ కట్టివిదాా స 

తము విడువదు, 

అవా జ్ఞానికి అజ్ఞానము పోయినతర్వాత చేను భో క్ష ననుభాంతి యెటుల నను 

వర్షించును ? అను శంకకు దృష్టాంతపూర్వకముగ సమాధానము చెప్పుచున్నాడు? 

న్లో. రజ్జుజ్ఞానేఒపి కంపాది శృనై లేవోవళామ్యతి, 
పునర్మ ంనాంథకారే సా రజ్జాః వీ.పోరగి భవేత్. 2 1 

వ్యా. నను భో క్త్షృత్వాద్శిభ భ్రమాపాదానస్యా జ్ఞానస్య నివృ త్త్రత్వ్వాళ్క్ళుగాం 

పునర్భోగానువృ త్తి త్తి కథం వా మర్త్యోహమితి విపరీత్యవ ప్రతీతిర త్యాశంక్య దృషైంత 

ప ప్రదర్శ్య నేనై తత్సంభావయతి-..-రబ్దుజ్ఞైన ఇతి. 

టీ. రజ్జాజ్ఞాచే౭_వి= త్రాటిని నెలేంగయున్నను, కంపాదిక = భయకం'పాదికయు, 
శనై శేవ=మెల్ల గానే, ఉప పశామ్యలి=కమించుచున్నది. ఫున$=తిరుగు మందాంధకాొ రీ 

స్వల్పమగు చీశటియందు సారజ్జుః = ఆశ్రాడు; తపా = వేయంబడినదగును, ఉరగ ఆ 
సర్పము, భవేత్ = అగునుం 

తా, తాడుం జూచి సర్ప మని థ్ మచెందిన వానికి తిళుగ శ 
లీ లో 

డని గ గృహొంచిన కొంతకాలమునకు గాని వెనుకటి ఛభయశంపాదులు 

పీడన మజీయొకప్వుడు కొలంది చీశటిలో త్రాటిని జూచనేని సా 
మని థ్ మంచును. 
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అవ. దీనిని దార్దాంతికమునందుం గనువజచుచున్నాండు:---- 

నో ఏవమారబ్ధభా గోఒపి నై వ్యామ్యుతి నో హఠాత్ , 

భోగకాల కదా చిత్తు మర్లో్యోఒహమితి భాసలే. 
వ్యా దార్జాంతిశే యోజయాలి... ఏవమిలతి. 

లు 

245 

"మెల్ల గా, శామ్యతి = శమించుచున్నది. హాఠాత్ = బలాత్కారమున, న=తొలగదు, 

భోగళాలే తు=భేగసమయమునందన్ననో; కదాచిల్ =ఒకానొకప్వడు, అవా౦జనేను, 

మ _ర్తృష్ట=మనుష్యుండను ఇతి=అని, భామ్యతి=పొరవడుచున్నా (డు. 

తొ, అటులనే జ్ఞాని యగు చిదాభాసునకు ప్రారబ్ధభోగము 

కొంతకాలంబునకుంగాని శమింవదు. భోగానుభవసమయంబున నొక 

ప్పుడు నేను మనుజుండ నని కూడ ననుకొనును. 

అవ. మజుల మనుష్యుండ నను తను గల్లినయెడల తొల్లింటిత త్త ప్టజ్ఞానము 

నళించదా యను శంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నా డు? 

క్లో, నె తావతా ఒపరాభేన తత్త (జ్ఞానం వినశ్యతి, 
౧౧ లర వి ఎరు" 

జీవను కివ తం నేదం కింతు వసుసితిః ఖలు, 246 
౨-56 _౨థ 5 

వ్యా. నను పునర్శ _ర్య్యబుద్ధ్యుదయే "లేన తత్వజ్ఞానం బాధ్య భత్యాశంక్యాహాా 

చై తావలేతి. కదాచిదవాం మ ర్య ఇ త్యేవంవిధజ్ఞానోదయమా ల్రేణాగమ ప్రమాణజనిక 

తత్వజ్ఞానం న చాధ్య లే కుత ఇత్యత అవా---జీవన్ను క్రీతి, ఇదం మ _ర్య్యశ్వబుద్ధ్యను 

కరణలత్ష ణం జీవన్సు క్షి వృతం నియమేనానుష్ట్రయం న భవతి కింతు సమ్యక్ జ్జచేన 

భాంతిజ్ఞాననివృ త్తిరత్యయం వస్తుస్వభావః ఆతః కదాచిన్య రృత్వబుద్ధ్యు దయే౭.వి పున 

_స్తత్వజ్ఞా నాంతరేణ తస్యా వవ చా ధ్యత్వమితి భావ, 

టీ. వతావతా = ఇంతమాత్రపు; అవరాభేన = తప్పిదముచేక, త _క్వజ్ఞానం = 

ఆత్మజ్ఞానము; న వినశ్యతి = నళించదు. ఇదం = ఈమ ర్య తాానుకరణము. జీవను కి 

షా 

వతం = జీవను కిరూవవతము న = కాచేరదు. కింతు = మణీ యేమి యనంా, వస్తు 

ల రే WW 

స్థితి ఖలు = యథార్థ స్థితి గదాం 

తా. జాని యొకప్పుడు పూర్వ థ్ వమానువృ ఎత్తిన మనుజుండ నని 

తలంచినను త్రో లంటి త్ర త్త జ్లూనను నశింవదు. జీవస్తు కుడు తనను 

మునుజొనిగాం దలంపవలయు నని విధి కాదు. యథార్థజ్హానముచేత 

భ్రాంతిజ్ఞానము నశించును కనుక నిది వ స్తుసిభావ మగును, 
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అవ. దశమునియందు (ఫోదుకార్య మనువ ర్రించుటను గనపజణచుచున్నా డు:---- 

న్, దశ మోఒవీ శిరసాడం రుద౯ బుథ్యా న రోదితి, 

వశ న అన ళా శిరో వ్రణస్తు మానేన శనై శ్నామ్యుతి నో తదా, 247 

ఆ శక ఈ yy వృత్తి?! ప్రకృశరదృప్షాం స్త వమసతి వాక్యవిచారజన్యుజ్ఞా నన (భన 

నివృత్తె తతాా_ర్యానువృ త్రిర్నో పలభ్యత ఇ త్యాశం కావా దశ మూ౭_ పీతి. 

దశమాసీ, లి జ్ఞానోదయే సతి శిరస్తాడన పూర్వకం రోదనమ్మాతృం నివర్తతే తాడన 
వృణస్తు అనువ_ర్టత న వేత్యర్థః. 

టీ. దశమో౭.పీ = పదియవవా(డును,  శిరస్తాడం = శిరస్తాడన పూర్వకముగా, 

రుదక్ = రోదనము చేయుచు బుద్ధ్యా = తాను దశముండై నట్టు గున్తెణింగి న 

రోదితి = విలపింపడు, శిరో పృణస్తు = తీలగాయము నూ త్రము) మాసేన = మాన 

శాలమువేతు శనైః = మెల్టంగా? శామ్యలతి = శమించుచున్నది. తదా = అవ్వుడే న 

శామ్యతి = మానదు. 

తా, పదియవవాడు నేను వదియవవాండ నని యొజింగిన 

తర్వాత నేడ్యకపోయినను వెనుక శిరస్తాడనమువలనం గలిగిన గాయము 

నెలదినములకుంగాని మానదు, 

ఆవ. జ్ఞానము గలిగినపివటను సంసార మశువ_ర్దించునెడల జీవను _క్రీపురుహిర్థ ము 

గాకపోవు ననుశంకకు సమాధానము దృహాంత పూర్వకముగా చెల్పుచున్నా (డు; 

శ్లో . దశమామృతిలా భన జాతో హర్షో వ్ర అవస థాం, 

తిరోధ త్తే ముక్రిలాభ _స్తథా ప్రారబ్ధదుణఖ తామ్. 248 
"వ్యా. నను జాన్ శ్తరకాలేఒపి సంసారాను వృతా జీవన్లు "కః కుతః పురుషా 

ర్థకే త్యాశంక్య ము క్తిలాభజన్యహర్ష స్య . దఃఖాచ్చాదకన్య సత్వాత్చురుహర్థ లేతి 

దృషాంత పూర్వకభావా=దశ మేతి. 

టీ. దచశమామృతిలాభేన - దశమ = పదియపవానియొక్క..,  అమృతిలాభ్లేన = 

బ్రతికియుండె నని గ్రహించుటచేత, జాతః = కలిగిన, హర్ష క = సంతోమము = వృకా 

వ్యథాం = నె త్తిగాయపు బొధను; తిరోధల్తే = కప్పీచేయును. తథా = ఆలాగున, ముక్తి 

లాభః = జీవను క్రిలాభము; పారబ్లదుఃఖుతాం = -పౌరబదుకిఖమును, (తిరోధలే = కప్పి 
రి న్; థి ఆవ 

వేయుచున్న ది | 

"తొ, పదియవ వాడు చ్చి తిక్రియున్నా (డని శెబిసీనందువలనం గలి 

గిన సంతోషము నే త్రిమో(దిగాయపుబాధ నుపశమింపంజేనీనట్లు 
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జీవను కిస ఏ వ కి న్లు_క్లిసుఖము ప్రారబ్ధిద రఖమును  నగవడనీయదు, అనంగా కప్పి 

"వేయును, 

అవ. ఇది జీవన్ను క్షీవశేము. గా దని చెప్పినందువలని ఫలితమును జెవ్వు 

చున్నాడు: 

న్ వ తౌాఖావా ద్యదాధథ్యాస _స్టదా భూయో వివిచ్య తాం, 

ఆనీ రసనేవీ దినే భుం కే భూయో భూయో యథాతథా, 249 

వ్యా. జీవన్సు క్షి వతం శేద మిత్యు క్షం తృత్సృవృశత్వాభావే కిమాయాశ మిత్యత 

ఆనా వ తాభావాదితి. పునః ఫునర్వి"దారకరణో దృష్రాంతమావా---రస సేపీతి. యథా 

రనసేపీ నరక నకస్మిన్నేవ దిశే కుద్చాధావరిహారాయ పునః పునర్భుం కే తద్వదధ్యాస 

నివృత్తయే పునః పునర్వివేకః క్రియ తామిత్యర్థః 

టీ. (వతాభావాల్ = జీవన్లు క్రి వ్రళము లేకపోవుటవలన, యదా = ఎప్పుడు, 

అభ్యాసక=, భ ను, భవతి=అగుచున్న దో, తదాజ=అప్వుడు, భూయఃజుతిరుగ , వివిచ్యతాంజ 

“వేటు చేయంబడుం గాక. రనసేసీ = రనమును - చేవింశెడివాఃడు, దినే = ఓకదినమున, 

భూయో భూయః = మాటిమాటికి; యథా = వీతీరున, భుం న్తే=భథ్నీంచునో, తథా = 

ఆవిధముగా నని పెవాక ముతో ననష్జయించుకొనపలయును. 

తా, ఇది యొక వ్రతము కాదు కనుక భ్రమ కట్టనవ్టు జెల్లను 

స్వసరూపవిచారముం _ జేసికొనవచ్చును. కెపధనేవచేయువాండు 
ఆశలి కబ్లినపుజెల్ల అన్నమును తినండా! అటులనే స్వస్యరూవవిచా 

౮ లం 

రముం జేయు మని భావము. 

అవ. 'స్రారబ్దకర ఫలము జ్ఞానముచే నళింపనియెడల మళ చేనిశే నళించును? 

ఇందుకు దృష్రాంతపూర్వముగ సమాధానము వెవ్వచున్నాండు:ా- 

న్, శముయతౌ రష ధేనాయం దశమస్ప ఏం వృణం యథా, 

భేగేన శనుయితై ఏత తారబ్దం ముచ్యతే తథా, 250 
వ్యా. జ్ఞాశేనానివ ర్యస్య ప్రారబ్ధకర ఫలన్య "కిన కర్ణి నివృత్తి రి త్యాశంక్య 

తాడనజన్యవ్రణస్య కమ భీణీవ భోగేనైవ నివృ ల్లిరిత్యావా-_శమయతీతి, 
టీ. అయం దశమః = ఈపదియవవా(డు, స్వయం = తనదైన, వృణంజగాయ 

మును యథా = నీనిధముగా, కుెవథేన = మందుచేత, శమయితి = పోయొట్లుకొనునో, 

కణా౭ఆవిధముగ, ఏతత్ = ఈ స్ర్రారబ్బమును, భోగేన = భోగముచేత, శమయిత్వా = 

శమింపం బేసి, ముచ్యతే = ముకు డగును. 
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"తా, పదియవ వాడు కాహషధనేవచేసీ శిరోవ ణనమును మాన్సు 

కొనునట్లు జాని భోగముచే (ప్రారబ్ధకర్మ మును శ ఫొస్పింవండేసి వము కుం 

డగుచున్నా (డు. 

అవ కడచినవానిం జెప్పి యు త్రర గ గ్రంథము నవతరింపం జేయుచున్నా(డు:- 

శ్లో, కిమిచ్చన్నితి వాళ్యో కృశ్నోక మోకు ఉదీరిత్క, 
ఆభాసస్య్థ హ్యవస్థాహీ షష్టి తృ వీసు స వమా, %51 

వ్యా. “అపరో కజ్ఞానకోకనివృశ్త్యాఖ్యే ఉభే ఇమే, అవసే జీవే బూత 

అత్తానం చే దితి శతి ల్ల కడవ, # “ఆత్తానం చేద్విజాసీయాదయనసీ, తి ఫూరువఃః 

కిమిచ్ళన్య_స్య కామాయ శరీర మనుస సంజ శి దిత్యస్మినృంతే, ఒపరో కజ్ఞానళోక 

నివృత్త్యా ఫే బేవావస్టే ద్వే అఖ్గిహి లే ఇత్యు కం. ఇదానీం 'కదభేధానసూ చితోంజీవన్య 

సప్తమం తృప్షి రిలతుణామవస్థాం వృ త్తానుకీర్రనపూర్వక వ క్తమారభ లే.___కిమిచ్భన్ని తి* 

కమిస్ళన్ని క్యు శ్రరాన్దేనాభిహితో యశో గక మోకీస్స వీతావశాగ ంథసందశ్భేణ ఊదీ 

తో౭భిపహితః. ఏమా “అజ్ఞానమావృతి _సద్వద్విశేపశ్చ వరోత్షథి9 అవరోతు మతి 

క సక మోత స్త లి చ్రీర్ని రంకేశే” త్య నేన శ్లో శేనాభిహితాను స_ప్పను జీవావస్థాను వష్టీ 

త్యావా_ఆభాసస్ఫేతి. స వ్హమీి వ్యాఖ్యాయత ఇతి శేషః. 

టీ. కిమిచ్చన్ని తి = కిమిచ్చన్న చెడి, వాక్యో క్త య = వాక్యము చేత 'జెప్పంబడిన, 

శోకమోమ్8 = దుఃఖనివృ త్తి ఊదీరితః = మాచేంజెప్పంబడినది. వీషా = ఇది అభా 

సస్య=చిదాభాసుని యొక్క; షష్టీ =తజవదైన, అవస్థా హిజస్థితి గద్యా తృ ప్రిన్తు=తృ ప్తి, 

స ప్పమో=వీడవది, (వ్యాఖ్యాయతే = ఇంక జెప్పండును. 

తా, చిదాభాసుని యెడవస్థలలో శోకనివృ ర్తి త్రి యను నాజవ 

యవస్థ యిదివజలో _ వర్ణింప “బడీనది. తృప్తి యను నేడవయవస్థను 
వర్ణి రీచెదము, 

ఆవ, జీవన్లు కూని తృ కీ నిరంశమెన దని సంసారికులతృ పికంటె వై లతృణ్యామును 

గ నుపజచుచున్నా (డు! 

న్, సాంకునా విపయె స్త వి రయం తప్పి ప్టి ర్నిరంకుకా, 

కృతం కృత్యం _ప్రావణీయం ప్రా _్పమి క్యేన తృష్యతి, 22 
వ్యా. అసం "దబా యున్యాయా సృ న్నే స్టేగ్ని రంకుశత్వం ప్ర, భ తియోగి ప ప్రదర్శన పుర 

స్పరం ప్ర తిజానీ తే సోంకేతి. విషయలాభజన్యాయా స్తృపే రిషపయాంతర కామ 
తయా "పంశతత్వాశ్సాంకుళతరం. ఆన్యాస్తు తదభావా న్ని రంకుశత్వం. త దేవదర్శ 

యతి._--కృతమితి. 
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టీ. విషయక = విషయములచేతనైన, కృ క్తి = తృ కీ సౌంకుశా = మొక్కు. 

పోయినది. అనంగా పరిచ్చిన్నము. ఇయం = ఈ, తృప్టిః! = (అవరో తుజ్ఞానస్య్రతృ ప్రి 

నిరంకుశాజఅడ్డు లేనిది, కృత్యం=చేయందగిన వని, కృతం=చేయ(బడినది, ప్రానణీయం = 

పొందంద గినలాఛము, ప్రా _ప్తంజపొందంబడినది, ఇత్యేవ = అనియే, తృవ్యతి=సంతసిందు 

చున్నా(డు, 

తా, విషయలాభ జన్య మగు తృప్తికి అన్యవిప.యయ కామత్వము 

చేత చెటుపు గలుగును గనుక నట్టితృ ప్రి సాంకుళ మని 'చప్పంబడును. 

అపరోతు బ్రృహ్హళజ్హానమువలన తృ్తి గలుగుచుండలా మజియొక 

సుఖెచ్చ కలుగమిచే నట్టితృప్ర్ నిరంకుశ మని చెపస్పంబడును, అట్టినిరంకుళ 

త్తి గలిగిన జీవస్తు కండు చవేయయగినవాని నన్నింటినిం చేసితిని, 

పొందందగినవాని నన్నింటినిం బొందితిని అని ఆనండించును. 

అవ, ఆ కృళకృళ్యశ్వమును నుపపాదించుచున్నా (డు? 

9౬ 5 5 5 

నో ం ఐహికాముప్మిక వ్రాతన బై ము నేశ్చ సిద్ధయే, 
౧. 

ఆ ం క గ 

బహాుకృత్యం క్ర ర స్యాభూ_తృత్సర్వమధునా కృతమ్, 953 

. శతక త తమేనోవపాదయతి- ఐహి*ేతి. అస్య విదుష _స్తత్వజ్ఞానో 
వ్యా కృళకృళ్యత్వ మేవోవ హిశేతి. అన్య విదున కళ్ళ 

దయాత్పూూర్వ మహాలో శే ఇష్టప్రా ప్పయ్ అనిష్టనివృ త్తయే-చ 
కృషివాణిజ్యాదిక స్వర్లాది 

సిద్ధయే యాగో-పాసనాదికం మోతసాథనజ్ఞాన సిద్ధయే శృవణాదికం చేతి బహువిధం 

కర్తవ్య మాసీదిదానీంతు సాంసారికఫ లేచ్చాభా వా దృ)వానందసాతాక్యా-రస్య సిద్ధ 

తాష్టచ్చ తత్సర్వం కృషియాగ శ, వణాదికం కృతం కృత ప్రాయమభూదళ; వరమను సే 

యత్వాభా వాదిత్యర్థః. 

ట్రీ, అస్య=ఈవిద్యాంనునకు, పురా = జ్ఞానోత్ప త్తికంటెం బూర్వము, ఐహి కా 

ముషికవ్రాశేసిద్ధ్యె - ఐహిక = ఇపహాలోకమునందలి సుఖముల, ఆముష్షీ క = పరలోకము 

నందలి సుఖముల, వాక = సముదాయముయొక్క.; సిద్ధ్య = సిద్దిక్ ఆకును, ము "ేశ్చ = 

మాక్షముయొక్క_యు, సిద్ధయే జు సిద్ధికొఆ కును, బహు = అచేకమెన, కృత్యం= వేయం 

దగినది, ఆఅభూత్ =డంగెను, తత్సర్వం = అదియంతయు, అధునాజకవ్వుడు, కృతం = 

చేయంబడినది. 

తా. ఈ నిద్వాంసునకు తత్త గక్షానోదయమునకుం బూర్యము 

ఇష్ట పా  వృికొజకును, అనిష్టనివ్భ _త్రికొటకును కృషి వాణిజ్యాదికర్య్మము 

'జేయందగిన దై యుండెను. స్వన్రాదిపుణ్యలో కసిద్ధికొఅుకు యాగోపాస 
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నాదికము జేయందగిన దై యుండెను, తత్త్వజ్ఞానోవయ మైనపిమటనో, 
సాంసారికపఫ ఫ లేచ్చ -నేమిచేతను బప పానందసాతూత్యా రము నరుగుట 

చేతను ఆ కృషి యాగాదిమంతయు( జేయంబడినట్లాయెను. కనుక నివ్వుడు 

చేయందగినదంతయుం జేనిన క్లే నాకు అన్ని లాభములు కలిగిన వని తృప్తి 

నొందును, ఇదియీ కృతకృత్యత్వము. 

అవ. కృతశాత్నతగమునకు ఫల మగు నిరంకుశత విని ,బతొయోగి పురస్సర 

ముగా. ఇెర్వచీనార యై + లః ఈ నన 

కక తదేత తృృతకృత్యత్వం ప్రతి యోగివురస్పరం, 
నుసంచధ చే హాయ మర తృవ్యతి నిత్యశః, 954 

వ్యా ఏవం కృతకృత్యశ్వమువపాద్య తతృలభూ తాం త్చప్పిం దర్శయ లి 

తబేతదితి. ప్రతియోగిపురస్సరం ప్రతియోగ్యనుసంధానవూర్వకం యథా భవతి తథా 

ఏవం వమ్యమాణ ప్ర కారేణ సర్వదా తృవ్యతి, 

టీ. కదేకల్ =ఆయ్యో క ఎకకృత్యత్వం = భన్యతను. ప్రతియోగిపురస్సరం= 

ఎదిరిసంగ తిని, అనుసందధ దేవ = తలంచుచునేే అయం = ఈజీవన్ను కండు; నిక్టశ$8 = 

ఎల్హవ్వడు, కృవ్య ల్యేవ=కృ ప్రిని జెందుచున్ననాందే యగును. 

తా, తనకృతకృత్యత్వమును సంసారులకంకు తనకుం గలయుత్క._ 

ర్షమునుం దలంచి యీజీవన్తు కు కుడు సంతసీంచుచునే యుండును, 

అవ, అనుసంధానమును నిహూపించుచున్నాయ:. 

నో, దుఃఖనో ఒజ్ఞా స్పంసరంతు కామం పు తాద్యు చక్ష్షయా, 

పరమానందవూర్లో ఒహం సంసరామి కిమిచ్చయా, 2రర్ర్ 

వ్యా. తచేవానుసంధానం (ప్రపంచయతి దుఃఖనోజ్ఞా ఇత్యాదినా'కృత 

కృత్యతయా తృ కి పాప ప్రా వ్షప్రావ్యకయా పున” రిత్యతః ప్రా పాక్తనేన గ గం లేన త్ర, 

తావ చైహికనుఖార్టిభ్యో నె వె లతీణ్యం స్వస్య దర్శయతి----దుఃఖిన ఇ 

టీ. దుకషున$ = దు9ఖవంతు లైన, అజ్ఞా! = పామరులు), కొమం= స్వేచ్చ చేత, 

పుత్రాద్య పేక్షయా = పుత్రాదులయం దలియ శోకతో, సంసరంతు=నంసారమును బొందు 

దురుగాక, పరమానందపూర్హ = బృహ్థానందము చం బూర: డనెన, అహా౦జనేశు, కిమిచ్చ 

యాజబేనియందలికోరికచేత, సంసరామి = సంనారింతును a 

తా, సకాములు వుశ్రాదులం గోరి యాయాకర్మములం "జేయు 

దురు గాక, నిష్కాముండను బ్రహ్ణానందపూర్తుండను నగు జ చేల వానిం 

. చేయుదును? 
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అవ, పరలోక ప్ర, దము లగు  యజాదులను 'జేయువారికన్న దనకుం గలు 
వ ౧ 

నుత్క-ర్ల ముం జెహ్పుచున్నా (డు: 

న్లో . అనుతిస్థంతు కర్షుణి వరలోకయియాసవః, 

సర్గలో కాత కః కస్తాదనుతిఫూమి కిం కథమ్, 256 
ఆత ఆశి @ 

వ్యా. స్వ న్రాద్యర్థం కర్గాద్యనుష్థాతృభ్యో వై లతమణ్యమావా----అనుతిస్థంత్వితి. 

టీ. పరలోక యియాసవః=వరలోకమును బొందంగోరిన వారు, కర్గాణిజాయజ్ఞాది 

కర్మ ముల, అనుతిష్ట్రంతుజఆచరింతురు గాక. సర్వలోకాత్న కి జః సర్వలో కాత్తుండ వై న, 

అవాంజునేను కస్తాల్ = వ్ర బాతువువలన, కిం=దేనిని, కథం=ఎట్ల్టుగా, అనుతిషైోమి = 

ఆచరింతును ? 

తా స్వన్హాదిలో కములం నగిడి వారు యజ్ఞాదుల నాచరించిన 

నాచరింతుకు గాక, సర్వాత్మ కుండ నగు నాకు వానికోం బని'చేదు, 

అవ. స్వలాభము లేకున్నను వరోప పకార్యార్థమైనను బ్రవర్తిందరాదా యని 

శంకించి సమాధానము చెప్పు చున్నాడు: 

న్ వ్యాచకుతాం లే శా స్తాణ చేదా నథ్యాపషయంతు వొ 

యే త్రాధికారిణో మే తు నాధి శారో౭ క్రి యత్యతః, 257 

వ్యా. నను స్వార్థ ప్రవృక్త బభౌ వేడీ పదార్థ ప్రవృ తిః కిం న స్యాదిత్యా 

శ ౦ క్యాధికారాభాచాళత్చాప్ నా స్తీత్యాహా---వ్యాచతతామితి. 

టి. యే=ఎవ్వరు, అత్ర, = ఈవిషయమై, అధికారిణక = ఆధి కారముగలవారో, 

"లే=ఐవారు శా స్తా = శాస్త్రములను, వ్యాచవ్, తాంజవ్యాఖ్యానము చేయుదురు గాక. 

"వేదాక్ = వేదములను, అధ్యావయంతు = చదివింతురు గాక, మే తుజనా్తై "తే, అక్ర 

యత్వతః = క్రియలు లేమింజేస్రీ అధికారః = అధికారము, నా స్టీజాలేదు. 

తా,  హర్తాధి కారము గలవారలు వేడాధ్యయనాదులం గావిం 

తుహు గాక, నిష్కి/యుండ నగు నాకు వానియం దధికారము లేదు, 

అవ. జ్ఞానియందును తనదేవాముం గాపాడుకొనుటకొజకు భికూవారణాదిక 

మును పరలోకసాధనం బగు స్నానానుస్థా'నాదికమును గనంబడుచున్నది. కనుక నితేనికి 

అకి (క్రీయత్వ మెట్టు ఘటించు ననుటకు సమాధానము ఇెవ్వుచున్నాండు:--- 

న్ ని ద్రాఫితే స్నానకౌచే నేచ్చామి న కరోమిచ, 
దాహ్టారక్చేక.ల్పయంతి కిం మే సార్థదన్య్వకల్పనాత్ , 9258 

దం 40 
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వ్యా నను స్వచేహభరణార్థం భిశావారణాదికం పరలోకార్థం స్నా నాదికం చ 

భవతా శ్రియమంనుమత్యతే. అతోజఒ (క్రియత్వమసిద్ధ మిశ్యాశంక్య తదపి 

స్వదృష్యానై వాసి సి కింత్న్టనె నరేవ తక్క_ల్స్యతే  ఇత్యాహ నిద్రే, తి, 

టీ, నిద్రాభినే=నిద్రాఖితలును, స్నానశౌచే = స్నానమును, మృిత్తికాళొభాదిక 

మును, అవాం=ేను, ఛేచ్భామి=కోరను. న కరోమి చ=చేయను. దృహ్రైరకి=చా చెడి 

వారు, కల్పయంతివేత్ = కల్పించి'రేని అన్యకల్ప'నాల్ = ఇతరులకల్పనవలన, చే ౫ 

నాకు, కిం స్యాత్ = వ మగును 

తా. నేను స్వ దేహరత్ష,ణార్థము గాని వరలోకముహొటుకుం 

గాని చేనినిం గోరుట లేదు, చేయుటయును చేదు. చూపరు లను 

కొన్నచో నాశేమి కొజంత యగును, 
ఆవ. ఇతరు లనుకొనుటవలన తనకు బాధలేమిని దృష్టాంతవూర్వకముగా 

వక్కాణించుచున్నాండు:-- 

న్ గుండాపుంజాది దత నాన్యారోపితవహ్ని నా, 

నాన్యారో వితసంసారథధర్థానె నేవ మహం భి, 259 

వ్యా. అన్యకల్పనయాపీ బాధో౭ స్తీత్యాశంక్య తదభావే దృహాంథమాహా 

గుంజాపుం జేతి. 

టీ, గుంజాపుంజాది = గురిగింజలఠాళి మొదలగునది, అన్యారోపితవహ్ని నా = 

తనయందు ఇతరులవేత నారోపింపంబడిన నివ్వచేత న దహ్యేాత = దహి ంహనేరదు. 

ఏవం=ఈవిధంబుగ, అన్యారోపితసంసారధర్యాక్ - - అన్య=ఇకరుల చేత, ఆరోేపిత=ఆరో 

పింపబడిన, సంసారధర్తాక్ =సంసారధర్మ ములను, అవాంజునేను, న భజేఎపోందను. 

తా, సురిగింజలరాశిని అన్ని యని కొందణు భ భ్రమింపవచ్చును. 

పరకల్పిత మగుటచే నసత్య మగు నాయగ్ని దేనినై నం గాల్పయగలదా న 

కాల్ప(జాలదు, అటులనే యజ్ఞ్హానులు నన్ను “సుసారిగాయ దలంచిన 

మాత్రమున నేను సంసారి నగుదునా ! ౩ కా నని గానము. 

అవ, ఫలాంతరము సోరనందున కర్రానుస్థానము "లేక పోయినను బ్రృహవృసాకూ 

ఈ్కా_రముకొజికు శ్రృవణాదులం జేయవలదా ? అను శంకకు సమాధానము చెవ్వు 

చున్నాండుపాా 

న్లో. శృణ్వంత్వజ్ఞాతతత్తా నే జానా కస్తాచ్చ బోమ్యహం, 

మన్యంత"ం సంశే యాపన్నా న నున్యెఒహ ముసంశయ, 260 
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వ్యా. నను ఫలాంశ శేచ్చాభా వే కర్తానుష్టూన మభూ త్తత్వసాకు త్కారాయ 

శ్రువణాదికం క్ట _ర్ధవ్య మే వేత్యాశంక్యాజ్ఞానాద్యభావాచ్చ్యువణాదిక _ర్భుత్వమపి మమ 

నా స్తత్యాహ---శ్ళణ్వంత్వితి. అజ్ఞాత త్వాః అజ్ఞాతం బ్రహ్మా త్థెకళ్వలతుణం తత్వం 

మొస్తే కథాభూతా శ్రవణం కుర్వంతు తత్వమిక్థమన్యథా వేతి సంశయవంతోో మననం 

కర్వంకు మను తు తదుభయాభావాన్నోభయ త్ర, ప్రవృ త్తిరిత్యర్థః. 

టెం అజ్ఞాతళ త్వాః కా తత్త స మెణుంగని, కే=వారు, శృణ్యంతు జ శ్రవణము 

చేయుదురు గాక జానక్ శా స్ర్రర్థజ్ఞానము గల, ఆహం=నేను, కస్తాత్ = ఎందువలన, 

శృణోమి = శ్రవణము చేయుదును. సంశయాపన్నాః = సంశయమును బొందినవారు, 

మన్యం తాం=మననము చేయుదురు గాక, అసంశయః=సంశయరహితుండ నగు అవాం౦జు 

నేను న మన్యే = మననము చేయను. 

తా, శా సార్లజానము లేనివారు (పరత_త్త ము నెలులోనివారు) 
'ఆథిషా | ఎవ 

శ్ర వణము చేయుదురు. సంశయావన్నులు మననము చేయుదును, 

నాకు శా స్ర్రార్థనిశ యము గలదు కనుక సంశయము లేదు. అట్టినాకు 

శృవణమననేను శెప్పుడు నవసరములే దని భావము. 

అవ, విపర్యయనివృ ల్రికొఆకు నిదిధ్యాసనము వనలదా యనిన సనమాధథానముం 

జెప్పు చున్నాడు! 

చి కటంళ జ్ జ = 

న్, విపర్యస్తా నిదిధ్యాన త్కీ_ం థార్జన మనిపర్యయాత ం 

దేదాఃత త్వవివర్యాసం న కదాచి ద జామ్యహామ్, 961 
ర్మ ఖ 

వ్యా. మా భూతాం శ్రావణమననే విపర్యయనిరాసార్థం నిదిధ్యాసనం కర్తవ్య 

మిత్యాశ ంక్య దేహాదావాత్ త్వబుద్ధిల క ణస్య ఏివర్భయస్యాభాచా తదపి నాను సేయ 

మిత్యాహ.=ని పర్య స్త ఇతి. 

టీ, విపర్య స్తక=విపరీశ భృమగల వాండు, నిదిధ్యా సేల్ జనిది ధ్యాన
మును జేయును, 

అవిపషర్యయాల్ = విపర్యయము 'లేకపోవుటవలను భ్యానం=భ్యానము, కిం=ఎందుకో ? 

కదాచిత్ = ఎవ్వుడును, అహంజనేను, దేహాత్యత్వవిపర్యాసం = చేనామే యార్మ 

యనెడి పొరపాటును, న భజామి = పొందను. 

తా, చేహ మాత యని భమ వెందువాం డట్లిభమ తో లంగు: 
ల చు వసలం ఛారనము 

టె ఆత్మథ్యాన మొనరించును, నా కట్టి భయ ము నె సెల థ్యా ము 

చేయవలెను ? అదియు నా కనవసరము, 

అవ. జ్ఞానికి తనమే "లేనిచో నేను మనుష్యుండ ననువ్యవహార మెట్లు ఫఘటీించు 

ననుశంకకు సమాధానము: జెహ్పూచున్నా డు 
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నో, అపహాం మనుస్యు ఇ క్యాదివర్థినహారో వినాప్యముం, 
a) 

విపర్యాసం చిరాభ న్ _సవాసనాతోఒవకల్ప లే, 262 

వ్యా. నను నివర్యయాభావే అహం మనుష్య ఇతివ్యవవోరః కథం భుటత ఇత్యా 

శంక్య వాసనావశాద్భపతీ త్యాహ-అవామితి. 

టీ, అవాం=నేను, మనుష్యః = మనుష్యుండను; ఇత్యాదివ్యవహారంజ ఈ మొదలగు 
వ్యవహారము, ఆముం విపర్యాసం=ఈవిపర్య యమును, వినాపీ=వదలి పె ట్రినను, చిరాభ్యస్త న 

' వాననాతః-చిరజచాలాకాలమునుండి, అభ్య _న=అభ్యసింవంబడిన, వాసనాతకాసంస్కా 

రమువలన, అవకల్ప తే=నెజి వేలు చున్న ది. 

తా, జ్ఞానికి దేహాత తృభా/ంతి "లేకపోయినను, ఆజ్ఞానదశ యందలి 

యలవాటునుబట్టి నేను దునుషం షు్యండ నని యప్పుడప్పుడు వ్యవహ 

రించును, 

అవ. ఈవ్యవవోర మెవ్వుడు శమించు నను ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్ప 
చున్నాండు: అండా. 

న్లో, ప్రారబ్ధకర్శణి హీ వ్యవహారో నివర్తతే, 

కరూమయేఒస్యసా వై నెవ శామ్యేద్ధ్యానస సహా సే త 968 

వ్యా: తర రవ్రస్య వ్యవవారస్య నిష్ఫత్తి సిద్దయే ధ్యానం సంపాద్య మి క్యాశంక్య 

స్రరబ్ణత యమంళ్ కేణాస్య నివృత్తి తిర్నా సీత్యాసా_._స్రారబ్జేతి. 

ట్రీ. ప్రారబ్ధకర్య ణిజప్రారబ్బకర్న ) తీడ-కయింపల్లా, వ్యవహారఃజనేను మనుమ్మ్యుండ 

నను వ్యనహారము, నివ రలే=తొలంగును. కరాతయే = పారబకర ము నళింపనియెడల, 
గి ఆశీ వ్ ® —¢ 

అసౌ = ఈవ్యవహారము, ధ్యానసవ్మాస్తతః = వేయిధ్యానములవలనశై నన్కు నైవ 

గామ్యేత్ = శమింపదు. 

కా, స్రారబ్ధిము నశించె నేని వ్యవహార ముపళమించును. అది 
సశింవనంత కాలము నెన్ని ధ్యానములు చేసినను వ రినహోర ముపశ మింపదు, 

అవ. వ్యవహారము తగ్గుటకొజకు ధ్యాన మక్క_అ లేదా యను శంకకు సమా 

థానము చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, విరళత్వం వ్యవహృతే రిష్టం చేక్యాన మ స్తుతే, 

అబాధికాం వ్యవహృతిం వశ స్ట్ ఛా్యయామ్యుహం కుతః 2061 

వ్యా. నను ప్రారబ్ధనిమి _త్సకస్యాపీ వ్యవహారస్య విరళత్వాయ ధ్యానం క _రృవ్యమే 

వేళ్యాళ ౦క్య వ్యవన యస్యా బాధకత్వదర్శనా క్తన్నివ్భ క్త శ్ ఛ్యానమనను స్టే యమిత్యా 

సహా=--విరళత్వమితి. 



తృ_ప్తీదీప ప్రకరణము 629 

టీ. వ్యవవ్భా కే8=వ్య వహారము యొక్క, విరళత్వం = వలుచందనము, శే=నీకు, 

ఇష్ట్రంచేత్ = ఇష్ట్రమైనయెడల, ఛాస్రన ౦=ధ్యానము; అస్తు=అగుంగాక = వ్యవవాతిం జు 

వ్యవహారమును, అబాధికాం = చాధకముశకానిదానినిగా వళ్యక్ = చూచుచున్న, 

అవాం = నేను కుతః = ఎందుకు, భ్యాయామి = భ్యానింతును. 

తా వర్థివహారము తగ్గవలె నని కోరిక గలవారు ఛార్థినము 

చేయుదురు గాక, నాకు వ్యవహారము చాధకము గాదు. కాన థ్యాన 

ముతోం బని లేదు. అనయా వ్యవహారము తన తత్వజ్ఞానమును 

బాధింప దని తత్వజ్ఞుని నిశ్చయము, 

అవ. క్షాని వేప వరివశిరముకొఆకు సమాధి చేయక తీరదుగచా యను శంకకో 

సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: వాలా 

క్లో, వితేపో న్నాస్తీ ని యస్తానే'న సమాధి_స్త సతో మము, 

విశేపో వా " సమాధిర్యా మనసస్నాాద్వి కారిణః, 965 

వ్యా. ఛ్యానస్యాక ర్రవ్య కేజి విక్నేపపిహారాయ సమాధిః కర్తవ్య ఇత్యా 

శంక్య విషేవసమాధ్యో ర నోధర ర త్వాన్న విషేవనివారశేఒపి సమాభా మమాధికార 

ఇత్యాహంావి మేవ ఇతిం 

టీ. యిస్తాల్ = వెపాతుపువలన, మే = నాకు, విషేవః=విమేవ ము, నొస్తిజ, 

శేదో, తతః = ఆహేళువువలను మమ = నాకు సమాధి! = సమాధి, న = లేదు 

విశేఫో వా = విషేవ మెనను, సమాధిర్వ్వా = సమాధి యైనను, విళారిణంజవికారవంత 

"మైన, మనస! = మనస్సునకు, స్యాత్ = అగునుం 

త నేను చిద్రూవుండను, నాకు విశేషము లేదు. కనుక 

సమాధితో నాకు అవసరము చేదు, విశేపముగాని సమాధిగాని విశా 

రవంత మైన మనస్సునకు గాని నిర్వి కారం బగు ఆత్మకు సంభవించదు, 

అవ. సమాధిఫల మగు ననుభవమును సంషాదింవవలదా యను శంకకు నమాధా. 

నము వెప్పుచున్నాండు:--- 

న్ల . నిత్యానుభవరూపస్య కోవా మేఒనుభవః పృథక్, 

కృతం కృత్యం ప్రా, పొ సణీయం ప్రా _ప్పవిత్యేవ నిశ్సృయః, 266 

వ్యా. నను తథాపి పొ సమాధిఫలనునులపః సంపాదనీయ ఇత్యాశంక్యతస్య మశ్స్వ" 

రూపూతాషన్న సంపాద్యత్వమి త్యావా----ని త్యతి. ఉఊవపాదితం కృత కృళ్యళ్వం 

నిగముయలతిక ఎకం క్ర ఎకేస్ధమితి,. 
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టి, నిత్యానుభవరూపస్య = ఎడ తెగనీయనుభవ మే స్వరూ పముగాంగల, మే ౫ 

నాకు పృథక్ = వేలుగా, అనుభవ! = అనుభవము, కుత? = ఎక్కడిది | కృత 6 ౯౬ 

చేయందగినవని, కృతం = చేయంబడినది. ప్రాపణీయం = పొందందగినది, స్రాళ్తం జు 

పొందంబడినది. ఇత్యేవ = అనియే, నిశ్చయ] = నానిశ్చయము (అగుచున్నది), 

... తౌ. నేను నిత్యానుభవరూపుండను,. నాకు సంపాదిందం దగిన 

యనుభవము వేటుగా లేదు. చేయందగినకృత్యములు సజువేణీనని, 

పాందందగినమోతు సుఖము పొందంబడినపి. అదియే నానిశ్చాయము, 

ఆవ. ఇటుల నియమ మంగీకరింపనిచో జ్ఞానికి స్వేచ్బాచారము (ప్రనక్ష గ మగునే 

యనెడిశంకకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు? 

న్, వ్యవహోరో లౌకికో నాతొ న్నీ తా వాన్యశా ఐవీ వొ 

మమాక ర్రు రలేప పస్య యశారబ్దం వవ _రృతామ్, 97 

వ్యా వీవం సర్వత్ర, కర్తృ త్వానభ్యువగ మే ఆనియళనృ త్రిత్వం ప్రసజ్యేత 

త్యాశంక్య ప్రారబ్ధవకాత్పా) _స్రమనియతనృ త్తిత్వమంగీకరోతి._వ్యవవోర ఇతి. తౌక్రికో 

బిశాహారాదిశ్శా స్త్రీయో జవసమా ధ్యాదిరన్య థాపి వా ప (ప్రతిషిద్ధహిం ౧సావిర్య్వ్యా వ్యవహార? 

క్ క్తి భో _క్షృశ్వరహితస్య మము ప్రారబ్ధం కరానలి స్ట క్రమ్య ప్ర పవ _ర్షతామిత్య ర్థః. 

+ ఆకర్తుక కక రృకానట్టియు, 3 అశేష * = భో స్టకానట్తయు, మును = నాకు, 

లౌోకికో చా = లోక సిద్ధము “కాని, శాస్ర్తీ యో వొ =శా స్త్ర సిద్ధము గాని అన్య థభావీ నావు 

మజీయొశకవిధ మైనది గాని, వ్యవహారః = = వ్యవహారము, యథారబ్ధం ణః ప్రారబ్ణానుసార 
ముగ, (ప్రవర్త రతాం = ప్రవ్తి రించు6ంగాకం 

తా, నేను కర్తను గాను, భో _క్సను గాను. ప్రారోభానుసార 
బగా నావ్యవహార మెట్లుండి న నుండ నిమ్ము, అది నాకో హధకను 

కాదు, . 

* అవ, ఇటుల నిజము చెప్పి పౌఢవాదముతో సమా'ధానము చప్పుచున్నా (డు, 
పౌ/శవాడం బన చెదికివానివాద మంగీకరించి వెవ హ్వుట 

వ్ల, అథవా కః కృతో్వోఒపీ లో కాను గ గ్రహకామ్యుయా, 
శాస్త్రీయేశై లవ మార్షేణ వనే _ర్టై౬హం కా మము తతి, 963 
వ్యా. వీవం ం వస్తుకత్యమభిఛాయ స )కవాజేశానా.అఫజేతి. లోకాన్నుగ నా 

'కామ్యయా ప్రాణ్యానుగ, హేచ్ళయేత్యర్థ 

టీ, అథవా = అటుల గాక పోయినను, కృతక్చతో గ్రడాపీజనేను కృతకృత్యుండ 
నైనను లోకాను గ్రవహశామ్యయాజ=లోకము సనుగ్సహింపవళె నను సంకల్పమువేత, 

+ 
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శాస్రీయ్ణ = శాససీద మగు మారేణెవ = మారమువేతనేే వచే = వ రించెదను, 
(ళో (ఈ థి ౧ ౧ అవి వావి 

మమ = నాకు, కా తతిః = వీమి నష్టము! (నష్టము లే దనుట్ర 

తా, నే నటుల వ _ర్రించినను తప్పు లేదు. లో కానుగృహము 

కొలుకు శా స్త్రీ యముగనే వర్తించెదను నా శేమీ న సము? 

అవ, శా స్త్రీయమార్దమునందు వర్టించినయెడల కదల్గిమానమువలన సీకు ఏకా 

రము గలుగదా యనుశంకకు శెండుక్లోకములతో సమాధానము నిచ్చుచున్నా (డు: 

న్లో, చేవార్చనస్నానకౌచభికాడా వర్తతాం వవ, 
తారం జవతు వా_క్రద్వత్పళ త్యావ్నూాయమ _నకమ్, 969 

విష్ణుం థ్యాయతు ధీర్భద్యా[ బ్రహానంటే విలియతాం, 

సాత్యుహం కించిచప్యత్ర న కుర్వే నాపి కార్యే, 270 

వ్యా. శాస్త్రీయ వీవ మార్లే ప్రవర్షనాంగీకాశే తర్హి తదభిమాన ప్రయుకో 
విశారస్స్యాది త్యాశంక్యాహా--- దే వార్చ నేత్యాదినా శ్లోకద్వయేన తారం, ,ప,ణవం 

(లీ 
ఆమ్నాయను స్తకం వేదాంతళశా్త్రం, 

టీ, వపుః = శరీరము 'జేవార్చనస్నాన శౌ-చభళ్సిషకుదా - చేవార్చన = చేవతో 
ఫూజయు, స్నాన = స్నానమును, కౌచ = న్చు శ్రికాకౌాచాదిక్ష ము, ఫికూ = ఫీచమయు, 

ఆదౌ = మొదలగు వానియందు వర్తతాం = (పృవ ర్రించురగాక వాక్ = వాగింది, 

యము తొరం = ప్రణపమును, జవతు = బపించుంగాక, తద్వత్ ర అటువల్వె 

ఆమ్నాయమ స్తకం = వేదాంతమును వఠశతు = పరించుంగాక ధీక = బుద్ధి, విష్ణుం = 

విష్ణుమూ రిని ఛ్యాయతు = భ్యానముచేయులగాక. యద్వ్యా=అట్లుగాక, (బృ బహానందేజ 

బ్రవనందమునందు, విలీయతాం = నిమగ్నమగుయగాక, అవాం = నేను అ తశ = దీనీ 

కంతకును, సాథ్నీ = తటస్థముగం జూచువాండను. శాన కించిదపి = కొంచెమైనను; న్ 
కరే = వేయను నావీ శారయీ = 'వేయించనుః 

"తా, ఆయాయిం డ్రి యములు ఆయావనులను జేయు చునుండుం ' 

గాక. నేను వానికన్నిటికిని సాక్రీమ్మాత్రుడను, నే నొక్క_దానిని 
చేయుటయు లేదు చేయించుటయును తేషా 

అవ. ఫలితముం జెహ్పుచున్నా డు! 

న్లో, ఏనం చ కలహః కుత్ర సంభవే తరి, కో మము, 
విభిన్న విషయ క్వేన వ పూర్వాపరసము ద్ర దావత్, 271 
వ్యా. ఫలికమానా=వఏవం వేతి, ' 
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టీ. ఏవంచ = నిజ మిట్టుండయా, కర్షిణః = కర్తానుష్థానపరునకును మమ = 

నాకును, విభిన్న విషయ త్వేన=ఖిన్న ములగు విషయములు గలవార మగుట చేతు ఫూర్వాజ 

పరసముద్రవల్ = స్రాక్సశ్చిమసము దృములకువల్కె కుత్ర = ఏవిషయమున, కలవా! ఇ 

వివాదము, సంభవేత్ = సంభవించును? (సంభవింప దనుట.) 

తొ, నిజ మిది గనుక కర్త పనునకును నాకును విషయము 

చేజగుటం చేసి యనో[న్యము నెట్టివిరోధంబును లేదు. 

అవ. కర్త కిని జ్ఞానికిని గల విషయ భేదమును స్పవ్రవజిచుచున్నా (డు: 

న్ వపుశ్వాన్టీషు నిర్బంధః కర్మిణో న తు సామిణి, 
జ్ఞానిన స్ఫోక్య శేవల్వే నిర్భంధో. నేతరత్త హి, 9792 

వ్యా. విఖిన్నవిషయత్వ మేవ స్పష్ట్రయతి. 

టీ, కరి ౯8 = కరానుష్థానపరునకు, వపుర్వాగ్గీష = శరీరవాబ్తనన్సులు మూటి 

యందు, నిర్భంధకః = పట్టుదల గలదు, సామ్షీణి = సామీయందు న = పట్టుదల లేదు. 

జ్ఞానినః = జ్ఞానికి, సాత్యులేవత్వే = సాక్షీయొక్క నిన్తేపత్వమునందు, నిర్భంధకి=పట్టు 
షా 

దలగాని, ఇకరత = ఇతరములెన వాజి నోబుదులయందు, న హి = వటుదల లేదు 
ల యా ఆశీ ధయ లు 

తా, కర్హానుష్థానపరునకు శరర వాబ్య నస్పులయందు నిర్భంభము 

గలదు; సాక్షీయందు నిర్చంధము లేదు, జ్ఞానికి సాకీయొక్క. నిన్లవత్వము 

నందే నిర్భంధముగాని శరిరవాజ్మ నస్పులయందు పట్టుదల లేదు, కనుక 

కరి, జాను లిద్గబును నిభిన్నవిషయు లగుదురు, 
శక ది 

ఆవ. ఇటు లనో్యోన్యవిరో ధము "లేకపోయినను పరస్సరము కలహించెడికర తుం 

డును జ్ఞానియు బొద్వాంసులకు పరివాోస పొ తే లగుదు రని చెప్పచున్నాడు == 

v8 , 
గ. వీవం చానో్ర్భన్యవృత్తాం తాన భిజ్ఞై బధిరావివ, 

వివదేశాం బుద్ధిముంతో హసన్ఫ్యేవ విలోక్య తౌ, 278 
థు వాల 

వ్యా: తథాపి యా జ్ఞానికరి ఇక కలవాం కుర్యా తే త విద్వద్మిః పరివాస 

సీయాని త్యావా.---వీవం చేతి, 

టీ. నీవంచ = ఇట్టుండంా, అన్యోన్యవృ త్తాంతానభిళ్ళా = దిండొరులవృత్తాం 

తము లెజుంగని కరి యును జ్ఞానియును, బధిరావివ = చెవిటిహారివలె, వివదేశాం = — 

కలహింతురు, బుద్ధిమంతేః = = బుద్ధిశాలురు, తె” = వారిరువురిని, విలోక్య = కనుంగొని, 

వాన నేవ = తప్పక నవ్వెదరు. 
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తా, స్వన్వాఖీప్రాయంబుల (తమభావములనుు నెబుంగని 

కర్రి యు జ్ఞానియును వోదించునవ్రు డు వారివాదములు వెవిటివారల . 

వాదములప లె బుద్ధిమంతులకు నవ్వు పుట్టించును, 

అవ, అవ వహాన్య మెందు కని శంక గలుగలా కలహించుటకు విషయము తేదని 

కద్యయమున నిరూపించుచున్నాండు:--- 

, యం కరి న విజానాతి సాొహీరాం తస్య త్ర _త (విత్, 

బ్రవాత్వుం బుధ్యతాం తత్ర కర్మిణః కిం విహీయ తే. 274 

వ్యా. రుత$ పరివశన్యత్వమి శ్య్యశంక్య నిర్విషయకలవా కారి తాషది'త్యా వా 

యమితి, కరీ యం సాక్నీణం కర్గానుష్టైనోప వయోగి దేవా వాగ్బుద్ధ్య తిరి క శం మగా 

నంన విజా వాతి తత్వవిదా తస్య జ బ్రవ్యల్వే బు కరి cy కర్తానుష్టూనే కిం హీయ 

టీ, కరీ = కర్తానుష్టానవరుండు, యంసోత్రీణం = ఏసాకీని, న విజానాతి = 

గ్గు -్ఞజుంగండో, కస్య = = అట్టిసాకికి, తత కవిత్ = బ్రవావిదుండు, జ బ్రహ్మత్వం = = 

(బ్రవాత్వమును; బుధ్యతొం = తెలిసికొనుంగాకం తత్త = = అవిషయమై, కరి 8 = 

కర్తానుష్థానవరునకు, కిం హీయ'తే = నీమి నష్టము గలుగును? (నష్టము శే దనుట) 

తా, కర్మ పరుడు సాయీ నెలుంగడు, అట్టి సాక్షీయే హా 

మని జ్ఞాని. యనినచో కర్రపరున శీమి నష్టము oa కర్మఠున కేమియు 
లోటు శే దని భావము. 

నో దేవావాగ్నుద్భయ _న్హకా క్షానినాఒ నృరబుద్ధిలో, 

కరీ ప్రవర్హ యత్యాఖి శ రానినో హీయలేఒశ్ర, కిమ్, 275 

కణిక 

వ్యా, చేహీతి. జ్ఞానిగా మభ క్వమిన్హ్యా పరిళ్య క్రాఖి నే వావాగ్బ్భుద్ధిఖిః క రాను 

స్టా చేజ్ఞానినో వాకిం విహీయ తే? అతోనిక్వివయ కలవా కారిణేకః  పరిషాస సనీయత్వ 

మిత్యర్థః. 

ట్రీ, జ్ఞాని నాజజ్ఞాని చేశ, అన్ఫతబుద్ధితః మిథ్యా బుద్ధివలన, దేవా వాగ్బుద్ధయః = 

శరీరవాజు జ్య నస్సులు, త్యక్తాః = పవిడిచిపె ట్రంబడినవి, అభి; = యాశరీరవాజు జృనస్ఫులవేత, 

కరీ రీ =కర్రానుష్టానవరు(డు, (ప్రవర్త రయతు = ప్రృవర్థించుంగాక. అ, త్ర =ఈవిషయమున, 

జ్ఞానినకడాడ్ఞానికి' కిం హీయలే = నష్ట మేమి? (నష్టము "లే దనుట) 

తె, జ్ఞాని వాజ బృనఃకాయంబులను అసత్యబుద్ధి చెం ద ఫ్టజించెను, 

జ్ఞానిచేం దర్థిజింపబడిన" వాబ్మనః కాయములతోం గర కరుడు కర్మ 

ముల నాచరించెనేని, జాని న కొోటంత ? (వమా తము నవ షమ 
వ | టల లు 

లే దనుట. ) 
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అవ. ఊపయోగము లేదు గనుక క్షాని కర్య ప్రవృత్తిని అంగీకరింపండంటి బేని నట్టి 

యువయో గాభావము నివృ శ్రికిని సమాన మని చప్ప చున్నా డం? 
జి 

ళో ర్ జ షాది ర్తి జో, Sx) న్లో, వనృ త్తి ర్నోపసయుక్తా చేన్నివృ త్తి క్యోవపయుజ్య లి, 
బోధ హాతు ర్నివృ త్రిక్సే ద్భ్బుభుత్చాయాం తభేతరా, 976 

వ్యా. కరానుష్థానం ప్రయోజనళూన్య త్వాన్న బ్లానినాఘ్యవగమ్యుత రతి 

శంక కే ప్రవృ త్తిరితి. ఉవయోగాభావో నివృశ్తావపి సమాన ఇతి పరిహార తి.నివ త్తి 
రితి. నివృ త్రేర్మో భహేతు త్వాన్నో వయోగాభావ ఇతి శంకలే....బోధహేతుర్నివృి 

శ్చేదిలి. తర్హి ప్రవృ త్తిరఫి బుభుత్సాహేతు త్వాదుపయోగవతీత్యాహ---బుభు త్చొ 
యామితి. 

టీ, ప్రవృర్తిః = కరాచరరణము, నోపయున్తాచేత్ = ఉవయోసింపదంటి చేని, 
నివృ త్తిః=నిషృ త్తి క్వజఎక్క_డ, ఊపయుజ్య తే=ఊపయోగించును? నివ్భ త్తి = నిష గి 
బోధెహేకుశ్చేత్ = కైన కూత్రువంటి వేని, తథా = అట్టులే, ఇతరా=ఇశర వృవ్భ శి 

యును, బుభతాయాం = జ్జానేచో ఇళ ఎదనమునందు (కారణ మగును) 

తా, జ్ఞానికి ప్రృవృత్తినివృత్తులు శెండింటితోను బని'లేదు, 
నివృత్తి బోథెహీతు వగును, కనుక నుసయోగించు నంటివా బోఖే 
చ్యొత్ప్చాదనమునందుం వృ తీ అనంగా కర్హానుభ్థానము కిరణాను 
గనుక దాని నేల యంగీకరింపరాదు ? 

నో ం బుద్ధ స్పెన్న బుభుల్ప్సేత నాప్యసా బుద్ధ్య తే పున 
అచాథా దనువ శ్పేత బోధో న త్వన్యసాధనాన్ . 277 
వ్యా. నను బుద్ధస్య బుభు త్సాభావాత్స వృ శ్రే రనుపయో గిశ్వమితి పునళ్శంళ తే 

బుద్ధ క్సేదితి. కర్ణి బుద్ధస్య పునర్నోధాభావా _ర్తష్టతునివృ చ్రిరపి బుద్గం పృత్య్టనువ 
యోగినీ శ్యాహ---నాపీతి. సకృజ్జాతస్య బోధన్య స్థీరత్వాయ నిష్ఫత్తి రాపేథయ్యత 
ఇత్యాశక్య స్థిరత్వం చాధకాభావమ'ేత్యుతే న సాథనాంతరమి త్యావా....ఆఅచా'ధా 
దితి. వాక్య ప్రమాణజన్య జ్ఞానస్య బలవతా ప్రమాణేన చాధాభావాదనువృ త్రిస్స్యా దేవ; 
అతోన సాధనాంతరం తదర్థమను ష్టేయమిత్యర్థం. 

టీ, బుద్ధకిజజ్ఞానియగు వా౭డు, నబుభు లేశ చేల్ =బోశ్లేచ్చ నాపీతశీంవండంటి బా, 
అసౌ = ఈజ్ఞాన్సి _పునకి=తిరుగ, న బుద్ధ న్దీతే = జ్ఞానము నొపీక్షీంనడు. బోథక 

ఇతరసాధనములను,:.నతు = అెపీకీంవదు. 

తొ, జ్ఞానము కలవానీకి జ్ఞా నెచ్చతోం బనిలేద్యు కోనుక జానే చృను గలుగంజేయు ప్రవృత్తిమార్ణ మనవసరము అంటివేని జ్ఞానియ 

న్కు అన్యసా ధనాక ౫ 
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నంగా జ్ఞానము గలవాండు గనుక అట్టివానికి జ్ఞానసాధనం బగునివృ._ర్లి 

తోడనుం బనిలేదు, నిబేహె కై వల్యపర్యంతము జ్ఞ జాన మనువ_ర్రింపవలదా? 

అందువలన జ్ఞానికి నివృత్తి తనవసర మంటివేని నడియుసు  సరిగాదు, 

త్త త్త జ్ఞానమును బాధించెడి వ్ర బలవ వ ,మూణము "లేనందున ఒక 

మాటు గప్పిన యస రోతుజ్ఞానమే అమలిన మనున _ర్లీంచును. ఇతర 

సాధనముల తోం బనిలేదు, “కాన జ్ఞానికి యైన శ్రినివృత్తులు లు సమము లని 

భావము, 

అవ. బ్రవ్యావిదుని క్టానము ప్రమాణాంతరములచే చాధికము గాకపోయినను 

నవిద్యాత త్కార్యములచే చాధితము శాంసాడదా యనుశంకళు సమాధానము చెప్పు 

చున్నా (డు! 

నో, నావిద్యా నాపి తత్కార్యం బోధం బాధితుమర్థ తి, 

పునెవ తత్త్వబోభేన బాధితె కే ఉభే యత£. 278 
వా. నను ప్రమాణాంత శేణా భేఒవ్యవిద్యయా తశ్రార్యేణ కర్తృ త్వాధ్యా 

సేన చా చాధస్సాది త్యాళంక్యాహ----నావిట్యేతి. త్ర శ్ "హపహుతుమాహ-_పుశే. వేతి, 

టీ. ఆవిద్యా=అవిద్య-గాని, కతార్యనుషిజఆవిద్భా కార్యమగు క_ర్ట్భతాషదికము 

గాని బోధం=తళ (సామా తా_రమును, చాధితుం=బాధిం చుటకొజకు, నార్హ తిజతగదు, 

లేటా భే=అశండును, పుశై వజలోగడనే, తత్త్వబోభేన = తత్త్వసామోత్కారముచేత, 

యతః = పీహీతునవ్రుపలన, బాధిలే. = బాధింవంబడినవో; అని పూర్వ వాక్యముతో 

అన్వయము 

తా, అవిద్యాతత్కా_ర్యనములు తత్త _క్త ఏజ్ఞానమునేత బాధితము 

చై నవి శొట్టువడినవి కనుక అట్లు చాధితము లగుచు మృత ప్రా, యము 

ల్ న అవిద్యాతత్కార్యములు తత్త _త్ర్వసామొళ్కారమును 'జెటుపం 

జాలను. 

అవ. అవిద్య బాధిశమైనను నవిద్యా కార్యము అగుజేపూం (ద్రియాదులు కన 

బడుచున్న వ గనుక బాధికేములు గావు, అటి యివిద్యాకార్యములు ధను నళింపం 

జేయునేసమూ యనుళ్లంకకు సమాధానము ఇెప్పుచున్నాయం: 

న్లో, బాధితం దృశ్య లా మతే. నేన బాఖో నదృళ్వ లే, 
జీవన్నాఖుర్న మార్హారం హంతి హన్యాత్కథం మృతః, 279 

వ్యా. నన్వవిద్యాయాభాధిక లే శత్కా_రస్య ప్రతీయమానస్య బాధిత త్వాసం 

భవా శ్రేన బోధన్య బాధో భవేదిత్యాశంక్య ఊపాదాననివృ త్ర్యైవ తస్యాపి బాధిత 



+ 
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త్వాన్న "లేనావి బాధ శృంకితుం శక్యతే ఇత్యావా. బాధీితమితిం తత్ర దృష్టాంత 

మాహ_జీవన్ని తి, ఆఖుర్తూమకః. 
టీ, చాధితంజతత్వజ్ఞాన బాధిత మైన చే మేం, ద్రి యాదికము (అనంగా దృశ్యము 

అకైః=ఇం ద్రియంబుల చేత దృశ్యతాం = చూడంబడుంాక. కేన = ఆ దృశ్య ముచేత, 

చాధఃజజ్ఞానమునకు నాశము, న దృశ్య లే=చూడంబడదు, జీవక్ = బ్రదికియుండిన3 

ఆఖుః=ఎలుక, మాగ్దారంజపిల్లిని న వాంతి = చంపలేదు. మృత! = చచ్చిన, అఖుః = 

ఎలుక కథం=ఎట్టు, మార్జారంజపిల్లిని, వాన్యాల్ =చంప్రును, 

తా, దృళ్యము తత్త జ్ఞాన బాధికమై గన్పట్టుంగాక. చచ్చిన 

యెలుక పిలిని జంపయజాలనటు తత్వజ్ఞానముచే హాతపాయ మగు 
౧ ౧౧ కక ల 

ద్భశ రము బోధను బాధింపంజాలదు, 

ఆవ. చె పకదర్శనముచేత తత్త ఏజానము బాధింపంబడకుండుటను దృమఘైంత 
యు జాం బుద్ది. న 

ముతోో? జెప్పుచున్నా (డు: == 

న్లో, అపి పాఠథుపకా నే ఇ విద్లశ్చేన్న మమార యః, 
" నిష్ఫులేషువినున్నాంగో 'నంయ్యరీత్య త 00 నిష్ఫ షునినున్నాం నం Ss కత కా వమా, Ele 

వ్యా. డై పకదర్శనేన తత్త్వబోధస్య బాధాఫావం శై. ముతలికన్యాయ ప్రడర్శ 

చేన దృఢయితుం తదనుకూలం దృష్టాంతమావా--అపీతి. యస్సమర్థః పాశువతా స్తే వూ 

విద్ధో౭ప్ న మమార వేత్కిల న నిషృలేషవువినున్నాంగః శల్యరహి లేమణా వ్యథితదేవా 

సృన్నంత్యుతి నాశం స్రాష్ట్యతీక్య తృ కా ప్రమా? (ప్రమాణం నా స్తత్యర్థః. 

టీ. పాశువతా స్తే ఇ = పాశువతాస్తముచేతు యః = ఎవ(డు, విద్దశ్చే దపి = 
అ I థి 

కొట్టంబడినను, న మమారజవావలేపో, స$=జవాండు, నిష లేషువినున్నాంగ$-నిషృల = 

మొనలేని, ఇషు=బాణముచేత, వినున్న = (గృుచ్చ(బడిన అంగ 8=శరీరముగల వాడై , 

నంత్యు తి=న శింపంగలయడు. ఇత్య శ్ర = ఈయంశమునందు కా 

(ప్రమాణము లే దనుట్ర 

_ ఈ పాళువతా స్రనుచేతను హతుడు గానివాండు మొండి 

బాణమువేత హాతుం డగుట యె ట్రసంభవమో, తత్త (జ్ఞానమునకు 

బూర మే దృశ రము చేత బాధితముగాని బోధ నదృళ కిము చేత తిరుగ 
దా నెట్లు బాధింపబడును!? ఇదియు నక్లే యసంభవము, 

అవ, ద్భ హ్లైంకసిజ్ఞాంతం బగునంగ తిని ప్రకృతమునందు సమన్వ్వయిం-చు 

చున్నా (దుః 

జ అట జ్ (వ్రమాజవీమిప్రమాణము+ 
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న్లో ం ఆఅదావనిద్యయా చిక్రేః స్వ కారె ర ప్రంభ మాణయా, 

యుద్ధ్వా బోధోఒజయతోద్య సుదృథ్ బాధ్యతాం కథమ్. 281 
వ్యా. దృష్టైోంతసిద్ధమర్థం దార్జాంతిశే మయోజయతి...-ఆదావితి. ఆదౌ విద్యా 

భ్యాససమయే చిత్ర శ్రైర్చహువిథై8 స్వకామై వీ త ప్రృనూతృశత్వభోక్త క్త ఎకేషక _ర్భృళ్వాదిఖి 

రృంభమాణయా వివర్ణమానయా౭.వి వ్యయా బోనో యుద్ధ్వా యుద్ధం కృత్వా తా 

మజయత్ స వవాభఖ్యాసపాటవేన దృతోవ చ్యే నానీమవద్యానృక్తా సత్యాం 

నిర్హూ లేన త త్కా_ర్యేణా ధ్యాసే సేన కథం బాధ్యతాం న కథమపి బాభ్యీ తేశ్యర్థః 

టీ, ఆదొ=మొదటు, చిత్రైః = విచితృములైన, స్వకార్యెకి = కనకార్యములగు 

క_ర్భృశ్వభో క శ్వాదులబేత, 2 సృంభమా న యాయావృద్దని బొందుచున్న, అవిద్యయా = 

ఆజ్ఞానముతో, యుద్ధ్వా = = యుద్ధము చేసి; బోధ$ః = శ్ఞానము, అజయల్ = జయించెను. 

నుదృఢః = మిగుల దృఢమైన, ఫ్ = అజ్ఞానము, అద్య = ఇప్పుడు కథం = ఎట్టు, 

ఛాధ్యతాం = బాధింపంబడును, 

తా, సంసారదళశలో కర్త ఫత్వభో క్త ఫ్ర త్రదులు విజృంభించు 

చుండు సమయమున నే అవిద్యతో 6 బోరాడి యవిద్యను జయించి బ్రహ 

సాథయాూత్కారమును బొంచెను. ఆజ్ఞ బ్రహ సాథూ త్మా_రము కనే 

లోగడనే వరాజితం బగు నవిద్య చేత చోధ్చేవలడదు. నిశ్చయము, 

అవ. సిద్ధమైన యర్థమును రూప కాలం కారము వే నళ్ళివర్షి ౦చుచున్నాండు:-ా- 

న్లో, రష్టంక్వక్థానతత్కర్యక వా బోభేన మూరిత్యాః, 

న తిర్చోధసనూ; మూజః శీర్పి? వ్రత్యుత తస్య తై తై, రర్ర9 

వ్యా ఉపపాదికమర్గం , శోకృబుద్ధ్యారోహాయ రూపశేణావా_తిష్థంత్ని తి. 

టీ, బోథేన = త క్ష్వజ్ఞాగమువేక, మారితా$ః = చంపబడిన, అజ్ఞాన త త్కార్య 

శవాకి = అజ్ఞానము దాని కార్యంబు లనియెడి క పీనుంగులు, తిష్టంతు=ఊండుయగాక. బోధ 

సృమ్ర్హాజః = బోధ యను చ కృవ్పర్థికి రీతిః = భయము, న = "లేదు. పృత్యుత = విచా 

రింపయగ్యా, తస్య = ఆబోధచ, కవ రికి, తీకి=ఆయబజ్ఞాన త త్కార్యశవముల చెత, న్ ర్తి! = 

(ప్రతిష్ట (అస్సి = కలదు, 

తొ, బోధ చేత మిఖా్యాభూతేములు గా గ్ర హీంసంబడి వాత 

సాయములై అజ్ఞానత త్యా_ర్భము లుండిన నుండనిండు, వానిని జూచి 

త_త్త (వి విడుండు బ్రవి యేమి చేయునో యని ఛయవడండు. యుదకాల 
PRE + ధీ 
నులో మహాోనీరులతోం బోరాడి వారిం జంపిన కూరుడు వారినవను 

( 



638 శీ) వేదాంతపంచదశి, స్పష్టము పృకరణము 

'లను జూచి భయముందడు. ఇంతియ గాదు. దినివలన నీనుజోవీరూ 

; ాందుః నే జానికి కీ ధలు డిందణీని బేౌకార్చె నను క్రీ ర్థినే పొందును. అటులనే జ్జ క్రి కీ ర్ట 

సంభవించును, 

అవ. ఇటి జానికి లాభముం జెవ్వుచున్నాండువాలా 
(a) Sy ల క 

న్లో, య వవమతికూరేణ బోభేన న వియుజ్య లే, 

పృవృక్వారి వా నివృత్న్వా వా 'దేహోదిగతయాస్వ రిం, 993 

వ్యా. భ్రవత్వేవం ప్రకృతే కిమాయాళమిత్యత అఆహ---య ఇతి. యః సుమా 

చేవ ముక్తవ,కాలేణాతిశూ శేణానిద్యాత త్కార్యఘాతశేన బోఖీన చత త్వ (2) 
dang జీ 

బ్రాచేన న వియుజ్యతే న కచాచిదపి వియుక్తో భవతి. అస్య పుంసో ేవోదినిష్ట్రయా 
చ్చ 

శ కా సు 2 క్ట నో సత 1 (ప్రృవృత్యా వ్ నివృళత్త్యా వాకిం[న కిమపష్టమనిస్ట్రం చేత్యర్థః 

టీ, యః = ఎవండు; ఏవం = ఈవిధముగా అతికూరేణ = మిక్కిలిసూరుం డైన, 

బోభేన = జ్ఞానముతో, న వియుజ్య తే = ఎడబాటును బొందండో, అస్య 2 కృతనికి 

డేహాదిగకయా = శరీరాదికమును బొందిన, చృవృత్త్యావా జ పృక్ళ ల్రితోంగాని, 

నివృత్త్యావా = నివృ శ్రితోయాని, కిం = ఏమి "ప్రయోజనము. 

తా. ఇట్టి వీర్యవంత మగు బోధథగల మహనీయుయు శోరీరగతనుం 
లగు పృవృ _త్తినివృత్తులచే పోని చెందండు, 

ఆవ, క్ఞానింబోలి యజ్ఞానియు ప్రవృ త్తినివృత్తుల నేల మానహాడ దను కృశ్నకు 

నుక్తరము ఇెవుచున్నాండు:--- 

న్లో, వ్రవృత్తావాగ్రహో న్యా యో్య్యూ బోధహీనస్య సర్వథా, 
సర్రాయ వాపవరాయ, యతికవ్యం యతో న్య, 34 ౧ ౧ టి! 
వ్యా. కర్త జ్ఞానివదజ్ఞానినో2. ప్రవృత్తావాగ వో న యుక్త ఇఅ్వాళంణ 

క్యావా---ప్రవృత్తావితి. త తోవవ _త్రిమాహ=_న్య గ్లాయేతి. 

టీ, బోధహీనస్య = అవరో క్షజ్ఞానము లేనివానికి సర్వథాజసకలవిధముల'టీళ, 
లో భ్ అన కి లో జో 

(ప్రవృత్త వ ప్రవర్తనమున క్ అగ,హః వా ఆళ్ఫీని వే నము న్యాయ్య ఏయు క్లము. CO 5 
Sy 

ని'బాకువువలన్క నృభిః = ఆజ్ఞానులగు మనుజాలచేత, స్వర్హాయబి = స్వర్తముకొఈకిత 
గాని ఆపవర్తాయవా = మోతుముకొజకగాని, యతికవ్యం = యిల్నించంపగనదోం 
(ఆకారణమును. 

తా, ట్ర స్రావిదునితొ. నజ్ఞాని వోల్చంచగయ, ట్రి నూ కు సంంతను 
అర ఇ కో Pa 

ఆంచి కృతక ఎతు, ఆజ్ఞానికి స్వర్షమోత్షములతోం బని గలదు, కనుక 
నితయ తదరమె యవి, St దర్గ్భమై యజ్స్నించుట నార్టయ్యము, 
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అవ కర పరులతో గలసియున్న పుడు జ్ఞాని యెట్లు వరించునో యాసంగతిని 

"చలియవజచుచున్నాండు;ా-- 
జ్ శ్లో, విద్వాం శ్పెత్తాదృశాం మే తిస్టే త్తదనురోధత,, 

కాయేన మనసా వాచా కరో ల్యే వాఖలాః క్రియాః, 285 

చ్యా. విదుషల గ వహోేన యు క్ష ఇత్యు క్షం కర్త కరి ణాం మభ్యే వ _రమానేన 

లేన కిం క _ర్హృవ్యమి త్యాహ---విద్వాం స దితి. విద్వాంస్తాదృశాం కరి ళాం మభ్యే 

తిష్ట చ్చే క్తదనురోధత స్టేమామనుసాలేణ శరీరాభిిన్సర్యాః క్రియాః కరోల్యేన న తా 

నారి, ణో నిబారయీ దిళ్యర్థః 

టీ. విద్వాక్ = బవ్యావిదండు; తాదృశాం మధ్యే = అట్టి అజ్ఞానులనడుమను, 
తిస్టేచ్చేల్ = ఉన్నయెడల, తదనురోధతః = వారి ననుసరించి, “కాయేన = శరీరము 

చేతను, మనసా = మనన్సుచేళను దాణా = వాక్కు. శోతను, అఖిలాః = సమ స్తములైన, 
క్రియా! = (క్రియలను; కరో కేవ = చేయుచునే యుండును. 

తా బ్రహ్మ పహావిదుండు అజ్ఞానులతో య గలసినవ్రడు తనకుం బ్రయో 

జనము లేకపోయినను లోశాను గ్రహము కొకు మనోవాశాా యము 
లచే నాయాపనులు అజ్ఞానులవలేనే చేయును. 

అవ, ముముషువులలో 6 గలసీనపుడు జాని 
వ 

చున్నాడు 

న్లో . ఏష మభ్య బుభుత్చూనాం యదా తిష్ట. తదా పున 

బోథార్థమొసూం క్రి (క్రియాస్ప్సర్వా దూషయం _స్ప్వజతు సయమ్. 296 

వ్యా. అన్మైవ తత్వబుభుత్సూనాం మధ్యే స్థీతన్య కృత్యమాహ----నిషమధ్య 

ఇతి. వవ విద్వాన్నుభుత్చూనాం మభ్యే యదా వ క్రదా తేహాం బుభుత్చూనాం 

బోభాయ త త్ర శ్ర కజ్ఞానజన నాయ తాః కి శ్రీయా నూషయన్స పయముపీ క్యజతు. 

టీ, నీవ! = ఈ్ఞాని, యదా=ఎప్వోడు, బుభుత్ఫూ నాం మచ్చే = తే క్ర కజ్ఞానా 

చ్చ కష్ష్షగలవారియొక రు మధ్యయందు, తి తిప్పేల్ = ఉండునో, తదాజ= అవుడు, కేమెం ణం 

అముముతువులకు బోధాయ = బోధకొఅక, నర్వాః = సమ స్తములైన, క్రియా! ఆ 
(క్రియలను; చూషయక్ జ దూషించుచ్చు స్వయం = తాను, త్యజతి = “పదరి-ె పెట్టు 

చన 

. ఈ మహానీయుడు ముముకున్రులయొడ్ద చవారిక్షి జ్ఞానము 

కలుగుటకొటకు కర్తలవలన ప్రయోజనము లే దని నుమువుచు చొనును 
నూని వేయును, 

(ప్రవర్షించెడి విధమును చెల్చు 
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అవ. ఎందు కిటుల చేయునను ప్రశ్నకు సమాధానము ఇె్వుదున్నాండు:.-- 

శ్లో, అవిద్వదనుసానేణ వృత్తి త్రిర్చుద్దస్య యుజ్య తే, 
_స్లనంధయానుసారేణ వర్తతే తత్పితా యతః, 287 
వ్యా. కుత ఏవం క _రృవ్యమిత్యత ఆవా----అవిద్వదితి. అజ్ఞాన్యనుసారేణ 

జ్ఞానినో వ_ర్థనముచికం కృపాళుత్వా తేషా మనుకంవనీ యత్వా'చ్చే తిభావకః. ఏవం క్వ 
దృష్టమిత్యత అవా స్తనంధయేతి. _స్తనం ధయా స్తన పానకర్తారః శిశవ ఇత్యర్థః. 

టీ, బుద్ధస్య = బృవ్యావిదునకు, ఆవిద్వదనుసా"రేణ = అజ్ఞానుల ననుసరించుటవే, 
వృ ల్తిః=వర్తనము, యు్య శేజయు క కమగుచున్నది, యతః=ఏహేతువువలన, తత్పితాజు 
వానికం డ్రి, స్తనంధయానుసారేణ = బాలునియిష్రానుసారముగా, వ ర్రశే = ఉండునో, 

అటులనే యని ెదానితో నన్వయము. 

తా, బాలుని చి _తృవృ శ్రీని వానికం డి యనుసరించి బుద్ధి చెప్పు 

నట్టు జ్ఞాని అజ్ఞానుల చి త్రవృత్తుల ననుసరించి వారల యోగ్య తాను 

సారముగ బోధించును వారికి వికాసము గల్లుట కొజకు దానును 
నటులనే వ ర్థించును, 

అవ. పనిచే స్పష్టీకరించుచున్నా (డు: 

న్లో, అధికీ ప్ప ప్పసాడితో వా బాలేన స్వపితా తదా, 
న క్లిశ్నాతి న కువ్యేత బాలం ప్రత్యుత లాలయేత్ , 288 
వ్యా. పీతుస్తనంధయానుసారిత్వ మేవ దర్శయలి-_అధిక్షీ ప్ప ఇతి. 

టీ. బాలేన = పీల్లవానిచేత, స్వపితా = తనతండి డి? అధిక్షీ ప్పః = తిరిస్కరింవం 

బడినను, తాడితోచా = కొట్టం బడినను తేదా= -అవ్వుడు, న న క్ర శ్చాతిజ్తే శశమునొందండు, 

న కాపీ ప్యేత = కోవగింహడు. ప్రత్యుత = ఇంక నేమి యన, బొలం=వీల్లవానిని, లాల 

యేల్ = బుజ్జగిం చును. 

తా, బాలుడు తెలియక తం దిని దిట్టినను గొట్టినను తండ్రి, 

యది తవప్పీదముగా నెంచి కోవ గంపల, తెలియక యిటుల వేసె నని 

తమించి బుజ్జగించును, 

అవ, దార్హాం తీకముం జెప్పుచున్నా (డు: 

ఫ్రా 

శ్లో, నిందిత సూయమానో వా విద్వానక్టై ర్న నిందని, 

న స్తౌతి కిం తు తేపాం స్యాద్యథా బోధ స్తథా చశేక్, 289 
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వ్యా దార్జాంతికే యోజయతినిందిళ ఇతి, విద్యాక్ అభ్జేర్నిందిత సూయ 

మానో వా స్వయం న నిందతి న స్తాతి కింతు “తేషా మజ్జానాం "యథా బోధ ఉప 

జాయతే తథాచకేత్. 

టీ, విద్యాక్ = పండితుండు్యు అశ? = అజ్ఞానుల చేత, నిందితః = నిందించంబడి 
(sa 

నను, స్తూయమానో వా = స్తుతింపబడిననుు, న నిండలి=నిండింపబడు న స్తౌతిజఐస్తుతిం 

వండు. కింతుజఇంక నేమి యన, 'కేహాం౭అయజ్ఞానులకు, బోధక=బోధ, యథాస్యాల్ = 

బెట్టుగా గల్లునో, ) తథా=ఆ ప్రకారముగా, ఆచశేత్ =ఆచరించును, 

తా, బ్ర పహావిదుండు అజ్ఞానుల స్తుతినిందల గమనింపండు, వారికి 

బోధగల్లురితిని వ_ర్జించును, 

అవ. ఇటులు చేయుటకు "హీతువును జెవ్వుచున్నాండు:--- 

న్ 'యేనాయం నటే నేన్నాత్త బుధ్య లే కార్య మేవ తక్, 

అజ్ఞ వబోథానై నై ైవొన్యత్కార్యమ _స్త్వత్ర, తదిదం. 290 

వ్యా. ర సవమావరడే నిమి తృమావా---యీనేతి. అయమజ్ఞానీ అత్రాస్మిక్. లేకే 

విదుపో మీన యాదృశేన నటనేనాచరణేన బుధ్య తే తత శ్వమవగృతి. తదాచరణం 

తేన క క_ర్షవ్య మేవ, త్రర్రి తద్వ దేవ కార్యాంళరమపి ప్రనజ్యే లేత్యక ఆవా-_అశేతి. 
ర్వా చా 9 

యత స్ప్వదిద స్ప క ్వవిదః అత తృలోకే౭జ్ఞ ప్ర ప బోథాదన న్యత్క _రవ్యం చై నై వాస్త్యతస్త సదను 

సరణేన తత శ్ర్వబోధనం క _రృవ్యమిత్యర్థః. 

త్రీ అత్రజకలోకమునందు, యేన నటచేన = వీయాచరణముచేక, అయం = 

ఈయజ్ఞుండు, బుధ్య "తేజ జ్ఞానముగలవాం డగునో, తచేవ=బఐదియీ, కార్యం = జ్ఞానికి 

క_ర్దవ్యము అ ర్ = ఈలోకమున, తద్విద! = బ్రహ్మవిదునకు; అజ్ఞ ప్ర, పబోధాల్ = 

అజ్ఞానుల బోధించుటకం టె, అన్యత్ =వేటొక, కార్యం = వని న = లేదు, 

తా, తొ నెటుల నించిన అజ్ఞానులకు జ్ఞానలాభము గల్డునో 
అటులనే వ రిం చును, అజ్ఞానుల? గడ చేచ్పటకన్న జ్ఞానుల కొండు 

క_ర్షన్యనము లేదు. 

ఆవ, యావద్ద)ంథ తాళ్సర్యమును వెవ్వ చున్నాండు:--- 

క్ల కృతకృత్యతయా త్ల పాపా కాపా స్యృతయా పునః, 

తృవ్యన్నెవం స్వమ నసా పొన్యతే.సా నిరంతరము. 291 
వ్యా, వృ _క్తవ_ర్జిమ్యమాణయో స్తాత్పర్యమాహ---కృళక్ళ త్యేతి. అసౌ విద్వాక 

ఫూర్వో క్ష క్ర దప్రకాశేణ కృతక్చత్యళ యా కృతం కృత్యజాళం యునాసా కృళకృత్య 

క 41 
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సన్య భావ స్తత్తా తయా కృ ప్పన్సక్ వత్యుమాణ ప్రకారేణ ప్రా _వప్రావ్యతయా 

ప్రాతం ప్రావ్యం యేన సః ప్రాపష్షప్రావ్యః తస్య భావ స్త్వత్తా తయా తృవ్యక్  తృష్తో 

భవకొ స్వమనసా నిరంతరమేవం మన్య తే. 

టీ. కృఠకృశ్యతయా=కృతకృత్య క్వముచేకను, ప్రై వ్షప్రాహ్యతయా = పొందవల 

సీనదానిం బొందుటచేతను, తృ ప్తక=కృ్ళ పినొందినవాండగుచు; స్వమనసాజ=తన మనస్సు 

చేశ, ఏవం = ఈవిధముగా, శృష్యక్ జతృప్తుడగుచు, అసౌ=ఈవిద్వాంసుండు; నిరం 

తరంజఎడ తెగక, మన్యతే = తలంచుచున్నా (డు. 

తా నిత్యతృప్తుడును పురుపార్థలాభ ము కలిగినట్టియు జ్ఞాని 

మనస్సులో నిట్లు తలం చును. 

అవ, ఆతలంవెడి విధంబు చివరదనుక చెప్పుచున్నాడు! 

న్లో ధనో్యోఒహం ధన్యోహం నిక్యం స్వాళతానమంజనా వేది, . 

Oa ' ఇ = అల ఆ గ 

ధనో్య్ఫఒహం ధనోఒహం బ్ర హోనందో విభాతి మే స్పష్ట్రమ్, 99 

వ్యా. కిం మన్యక ఇత్యత ఆవా---ధన్యోఒహం ధనో్యోచఒహ మిత్యాదినాం 

ధన్యః కృతార్థః, ఆదరాళశ్మే వీప్పా. నిత్యమనవరశం స్వా త్రానం స్వస్య నిజం రూవం 

'దేశాద్యనవచ్చిన్నం పృత్యగా తాన మంజసా సాకూద్యతో వేది జానామి, అతో 

ధన్య ఇత్యర్థః. నీవమాత జ్ఞనలాభనిమి త్తాం- తుప్పి మఖిధాయ తతృలలాభనిమి తాం 

తుష్టిం దర్శ్మయతి---ధన్య ఇతి, బ్రహ్షానందః బ్రవాభూతానందః మే స్పష్టం విభాతి 

స్పష్టం యథా భవతి తథా స్ఫురతీక్యర్థక. 

టీ, నిక్యం=ఎల్లప్వుడు, స్వా తానం=స్వస్వరూపమును;, అంజసా=యథార్థముగా, 

వీది =గు-ర్లెజుంగుచున్నాను. అతః = ఈహీతువువలన, అవాం=నేన్కు ధన్ఫ(్య్టో౭.చాం 

ఫనో్యోఒహం = మిగుల ధన్యు(డను, ఆదరార్థము దిషరు_క్రము. ఇటులనే ముందును 

(గృహించునది. మే=నాకు, బ్రవోనందః= బ్ర హానందము, స్పష్టం=స్సుటమంగ్వా విభొతి=ః 

ప్రకాశించుచున్నది, ధన్యోఒవాం ధన్యోఒహం = నే నత్యంతము ధన్యుండను. 

తా, స్పష్టము, 
లు 

న్, ధనో్య౭హం ధనో్యోఒహం దుఖం సాంసారికం న వీజేఒద్య, 

ల 5 జ వణ నవొంాం న్్ 9 ధనో్యోఒహం ధన్యోఒహం స్వసాన్ధాజ్డానం పలాయితం క్యాప్, 993 

వ్యా. వీవమిష్టప్రాప్తా తుషి మభిభాయానిప్షనివృ తాపీ తుష్యతీ త్యాహ--- 

ధనో్యోఒవామితి, అద్య ఇదానీం దుకఖం దుఃఖస్వరూవం సంసారం న సీమే న పశ్యామి, 
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అతః కృతార్థ ఇత్యర్థః. దుకఖాప్రతీతె శారణమావా---ధన్యోఒవామితి. అనేక కర్మ 
వాసనాకాలమజ్ఞానర "క్యాప్ బలాయిళం నష్టమిత్యర్థః. 

టీ. సాంసారికం = సంసారస సంబంధమైన, దుఃఖం = దుఃఖమును అద్య = 

ఇప్పుడు, న వీకేజచూడను, అత$= ఈ కారణమువలను ధన్య|ో౭.వాం ధన్యోఒవాంజ 

చేను మిక్కిలి ధన్యుండను; స్టస్య=నాయొుక్క., ఆజ్ఞానంఆఆజ్ఞానము, కాపీ = ఎచ్చ 

టికోో పలాయితేం=సరు త్రిపోయినది, అతక=ఇందునలన్క ధన్యోఒవాం ధనో్యోఒహాంజ 

చాల ధన్యుండను. 

తా, స్పష్టము, 

న్లో, ధన్యోఒవాం ధనో్నోఒహం కర్తవ్యం మే న విద్యతే కించిత్ , 

ధనోోఒహం భన్యో౭హం ప్రా స్పవర్ణిం సర్వమద్య సంపన్నమ్, 294 
వ్యా అజ్ఞాననివృ క్త్రఫలకృళకృత్యత్వంప్రా ప్పస్రావ్యత పంచ దర్శయతి--ధన్యఇతి. 

టీ. నవిద్యతే = లేదు. అతః = ఇత్యాదికమును వైపలెనే, సర్వం=సమ స్తమైన, 

స్వాప్తవ్యం = పొందందగినది, అద్య = ఇవ్వడు, సంపన్న ం=లభించినది, ధనో్యోఒవాం 

ధనో్యోఒహం = అత్యంతము క కార్ధుండను, 

వ్ ధనో్యోఒహం ధన్యోఒహం త్తే వేగ కోవమా భవేల్లోశే, 

ధనో్య౭ఒహం ధనో్యోఒహం ధన్యో ధన్యః పునః వునర్ధన్యః, 295 

వ్యా. ఇదానీం కృతక్ళత్య త్వమి త్యాదినా జాతాయా_స్పృ షే ఫ్టీర్ని రతిశయత్వ 

మాహా ధన్య ఇతి. ఇతః పరం వ _క్షవ్యాదర్శనాత్తుష్తి కేవ పరిస్ఫురలీకి దర్శయితి..- 
ధన్య ఇతి, 

టీ. మే=నాయొక్క, తృస్పేః = తృ్పప్రికి ఊపమా=సాద్భశ్యము, లోకేజలోగోక్ష 
మందు, కా=ఏది, భవేత్ =అగును? (నాక్ళ ప్రినిరువమానమైన దనుటు, భన్యోఒవాం 

ధన్యోఒవాంజఇంక కోరందగినది లేనందున తన ధన్యవాదముతో ముగిం చుచున్నా-డు. 

క్లో , అహో వుణ్య మహో వుణ్యం ఫలీతఠం పలితం దృఢమ్ _ 

అస్య పుణ్యస్య సంప శ్రే రహో వయ మహో వయమ్, 296 

వ్యా. అస్యసర్వస్య కారణభూత పుణ్యపుంజప పరిపాక్రమశుస స్టృత్య తుష్యతీత్యా 

బా---అవో పుణ్యమితి. ఏవంవిథవుణ్యనం హెదకమా తాన మనుస, లే తుష్య తి 

అస్యేతి. | 

టీ, పుణ్యం = పుణ్యము, ఆహో=ంత అశ్చర్యకరము | దృఢం = దృఢముగా, 

ఫలికం=ఫలిం చినది. అస్య = ఈపుణ్యముయొక్క్ల; సంవ్తేః = సంవ త్తివలన, వయం = 

మేము; అవోజఎంతవారము, సర్వత్ర, ద్విరుక్రి ఆదరార్థ్భ మగు నని యెజుంగునది. 



644 శీ) వేదాంతపంచదశి, న వను వ్ర కరణను 

శ్లో, అహో శాస్త్ర మహో శాస్త్ర మహో గురు రహో గురు 
అహో జ్ఞాన మహో జ్ఞాన మహో సుఖ మహో సుఖమ్, 997 

వ్యా ఇదానీం సమ్యాజ్జాన సాధనం శాస్త్రం తదుపదేష్టార మాచార్యం చాను 

సత్య తువ్యతి. అహో శాస్త్రమితి. పునశ్చ శా స్త్రజన్యం జ్ఞానం తత్సుఖం వాను 

సత్య సంశతుమ్య తి అహో జ్ఞానమితి, 

టీ, శాస్త్రం=శాస్త్రముః అవో = ఎంకచ్చి క్ర మైనది, గురుకి=గురువు అవోజ 

ఎంతటిమ నానీ యుండు, క్జానం = జనము, అహో = ఎంతదొడ్డది ! 'నుఖం = మోత 

నుఖము అవహో=ఎంత గొప్పది ! అనలా వీనిమవా త్త్వముల కవధియే లే దనుట. 

న్లో . తృ వ్పీదీవ మిమం నిత్యం యే౬నుసందధ తే బుధథాః, 

బహోనందే నిమజంత సే తృవ్యంతి నిరంతరమ్. 9928 
Un జ్ర -2 

ఇతి శ్రీనిద్యారణ్యకృతా, వెదాంతపంచదళ్యాం 

తృ ప్పిసీవ స్పమౌా_ష్షు, 
0 

వ్యా. గృంథశాభ్యాసఫలమావాళ్ళ ప్పిదీవమితి, 

ఇతి శ్రీమశృరమహంస పరి వాజకాచార్య శ్రీభారతీ తీర్థవిద్యారణ్యమునివర్యకింక రేణ 

రామకృష్ణాఖ్యవిదుషో విరచితం తాత్సర్యబోథినీ నామకం తృ్ప్పిదీన 

వ్యాఖ్యాన ౦ సమా ప్పమ్: 

టీ, ఇదం తృ ప్తిదీషం = ఈతృ ప్టిదీవ మను ప్రకరణమున్స్కు యే బుథాక = వీ 

విద్వాంసులు, నిత్యం=అనుదినము; అనుసందధ తే = అనుసంధానము చేయుదురో, “తే 

వారు, (బ్రహానం దేజ బ్ర హానందమునందు, నిమజ్ఞం త8=మునింగన'వా రగుచు, నిరంతరం ఇ 

ఎడ తెగకు తృష్యంతి = తృప్తిని జెందుదురు. 

తా, ఈతృష్టిపవ మను వ్రకరణమును నిత్య మునుసంఛానము 

చేయువారు బహానందామృతాబ్లిలో నోలలాడుదురు, 
యాతి టు 

ఇది శ్రీ విద్యారణ్యకృతంబగు వంచదశియందు తృ ప్పిదీవ మను 

న _వ్రమ ప్రకరణము. 



కూట స్థ దీప ప్రకరణము 

అవ. ముముత్రువ్పునకు ఇతసాధనం . బగు | బ్రహ్మజ్ఞానము శ్వంపదార్థక్ ధనము 
వలనం గలుగును. కాన త్వంపదార్థశో ధనప ర మగు కాట దీవ ప్రకరణము 
నారంఖింపందలంచి శ్రీవిద్యారణ్యులు త్వం పదల మ్యూర్థమును భు దృష్టం 
తములతో చేటు చేజుగా వెవ్వుచున్నారు:-- 

న్లో, ఖాదిత్యదీపిలే కుడ్య దర్శణాదిత్యడ కి వ్లీవత్ , 

కూటస్టభానితో దేహో ధిస్థబీ వీన్ భాస్వతే, . 1 

వ్యా ఖా నమ్ 

నత్వా శ్రీభారతీతీర్ధవిద్యారణ్యమునీశ్వ కా, 

కరే కాటక్టదీహ్యా వ్యాఖ్యాం తాత్పర్య దీపికాక్ష్, 

వ్యా అత్ర, ముముకే రో తసాభనన్య చ్రన్లో త్తెకళ్వజ్ఞానస్య త్వంపదార్థకో ధన 

ఫూర్వక త్వా క్వ్వంపదార్థకోధనపరేం కూటస్థదీ హాఫ్యరో గృంషేమారభమాణ ఆచార్యో 

ప్రకరణ త్వేన కపీయ'కేవ విమయాదిల్లి చరక నిరివలిరేక్య 

త్వం పలక్యువాశ్యా కూటస్థజీ పా సదృష్టైంతం 'భేచేన నిర్దిశ తి_ఖాదతే నతి 
ఖాదిత్య దీపితే ఖే ఆదిత్యః ఖాదిత్యః ప్రసిద్ధస్ఫూర్య ఇత్యర్థః. కేన కళ్సంబం 
ఛ్యాలోకో లక్ష్య లే. "లేన. దీపి'కే పృకాళితే 'అచ్యే దర్పణాదిళ్యదీ 'ఏివల్ దర్ప'ణేషు 

నిషత్య 'వరానృ త్తెళ్చ కుడ్య ప్రసంబద్ధె భ్ శాదిక్యరశి, ళ్ళ _న్హక్స కాశనమివ కూటస్థభాసీశః 

జనస్య గ్ర, గం థస్య చాలక 

కూటస్టేనా వికారిఖై చై కన్యేన భాసితః ప్రకాళితో జేవళో ధీ జీజేన బుద్దిస్థ స్థచిదాభాశేన 
భాన్ఫతే ప్రకాశ్యశే. , ఆుేకసామాన్యల్లో విశేషతళ్ళ్చ కడ్యావభాగశ-వీక్య ప్ర వ కాళ 
చ్యయమివ ఏ డహావభాసకను' వై కన్యద్టయను స్తీతి వ్ర తీజ్ఞాతం భవతి, 
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టీ, ఖాదిత్యదీపిలే = ఆకాశమునందలినూర్యునిచేతం | బ్ర కాశించంజేయం బడిన, 
కుజ్యే = గోడయందు, దర్పణాదిత్యదీ_ప్రివల్ -దర్పణాదిత్య=ఆద్దమందు ప్ర తిఫలిం చిన 
సూర్యునియొక్క, దీప్లివత్ ఇపృకాశమువలె, కూటస్థభాసితః=కూటస్థుని చేం బశాళింద 
'జేయంబడిన చేవాః = స్థూలదేవాము, థీస్టజీ వేన = అంతకకరణమునందు 

చిదాభాసుం డగుజీవునిచేతు భాన్య లే= ప్రకాశింప జేయబడు చున్న ది, 
తా, ఆకాశమునందలి సూర్వ్యునివంటివాండు కూటస్టుండు, అద్ద 

ములో? చి తెసలీంచిన సూర్యునివంటి వాయు చిదాభాసుఃడు. అనంగా 
జీవుడు. గోడను బోలినది శరీరము, ఎండచే వ్యా ప్తంబగుగోడ వై ని 
అద్దములో ని సూర్య వ్రతివింబముయొక్క_ ప్రభ వ్యాపించిన నెట్టులుం 
డునో, అట్టులే కరాటస్టునిచేం బ్ర, కాశిందంచేయయిడిన శరీరము చిడాభా 
సుని చేయూడం బి, కౌశింవంజేయయిడినపుడు ద్విగుణవు కాళము గలదై 
వర్తించును. అనగా తషంపదలమ్యార్థ మగు కూటస్టు డా కాళ 
సూర్యునివంటి వాండు, త్వంపదవాచ్య్యార్థ మగు చిదాభాసుండు దర్పణ 
ములోని సూర్యు ప్రతిబింబమువంటివాం డగు నని భావము, 

అవ. ఆదిత్య, ప లిబింబముయొక్క._ దీ _పికంటె "వేలుగా నాకాశమం దున్న 

సూర్యుని ప్రకాశము గోడయందుం గన్పడుట లేచే యని శంకించి యట్టికెండు (ప్రకాశ . UU 
ములను" విభజించి చూపుచున్నా (డు: 

నో ం అ నెకదర్పణాదిత్యదీ  పీనాం బవాుసంధిషు, 
ఇతరా వ్యజ్యతే తాసామభావేఒవి ప్రకాశతే, నె 

వ్యా. నను త్ర, దర్పణాదిత్యదీ ప్రి తి లేశేణ ఖాదిత్యది ప్రర్నో వలభ్యత 
ఇత్యాశంక్య తాభ్యస్తాం విభజ్య దర్శయతి.__అనేశేతి. యా అనేశా బహుదర్చణా 

జన్యాః _కుడ్యే త్ర శ్ర తత్ర, మండలా కారవి శేష ప్రఖాదృశ్యం'లే తాసాం నంధిము 
మ్యేషు ఇతరా సొమాన్య ప్ర కాళరూపఖాదిత్య ప్రభా వ్యజ్య తే అభివ్యకోవలభ్య తే. 
ఈాసాం దర్పణజన్య ప్రభాణామభావేఒవి దర్పణాపగమాదినా౭.నకత్వే చ స్వయం 
సర్వత్ర ప్రకాశ 

(ప్కతిఫలించిన 

టీ.” అశేకధర్పణాదిత్యదీ ప్తీనాం-అనేకజ వేలు వేజగు, దర్పణాదిత్య = అద్దము 
లందుం బ్రలిఫలించిన నూర్యులయొక్క_, దీ ప్రీనాం=జకాంతులయొక్క బహునంధివు జు 
"పెచ్యై-నమధ్యభాగములందు; ఇతరా = ప్రతిచింబదీ _వీకంటె వేజగు ఆకాశనూర్యుని 
దీ ప్రి, వ్యజ్య లే = కనబడుచున్నది, తాసాం = ఆ ప్ర తిబింబదీప్తులయొక్క..., అభా "వే. 
ప= లేమియందును ప్రకాశతే = ఆదీ పీయే ,ప్రకాళించుచున్నది, ' 
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తా, అనేకములగు అద్దములనుండి ప్రతిఫలించిన సూర్యవింబ 

శాంతులు నోడమిోంద నక్కడక్కడ విశేష కాంతితో మండలాకార 

ములుగ6 గనుపడును. ఆమండలాకార వి పప్రభలమధ్య సర్వసా 

మాన్యమగు సూర్య ప్రభయు గనుపడును. అద్దములు లేనప్పుడు ఆమండ 

లాకారవ పృభలు "లేకపోయినను గేడవిదాంద సర్వసామాన్యసూర్య 

వ్రభయే* యుండును, కనుక దర్చణప్ర, తిచించితదీప్తులు సూర్య ప్ర, కాళ 

ముకం ఫిన్నములు కా వని తెలియవోశెను, 

అవ, ఈదృష్టైంతసిద్ధ మగునర్థమును దాన్టైంతికమందుం గనంబజచుచున్నా (డుః= 

న్లో, చిదాభాసవిశిష్టానాం తఖానేకధి నూ వసా, 

సంధిం ధియా మభావం చ భాసయ౯ ప్రవివిచ్య తామ్, 8 

వ్యా దృష్టాంతసిద్ధ సీద్దమర్థం దార్షాంతిశే యోజయిలి...చిదాభా వేతి. తా 
జ్ర 

కేఛివ త్రూ చిదాభాసవిళిష్తూనాం చిశ్చ్వ్రతిబింబయుక్తానా మెనేకధియా మే 

"కానాం బుద్దివృ త్రీ నాం భుటజ్లా గాదిశబ్లవాచ్యా నాం సంధిమంకరాళం జాగ దాగే 
థి లీ ఇ టె ల 

థియాంతాసామేవ బుద్ధివ శీనామభావం చ సువుష్తాదౌ భొసయక్ వ్రకాశయక్ 

అసౌ కూటస్థః (ప్రవివిచ్య తాం తాభ్యో ఢడేన భా యతామిత్యర్థః. 

టీ. చిదాభాసవిళిష్టైనాం = చిదాభానునిత్ 6 గూడుకొనిను అనేక థియాం ఇ 

అనేకములగు బుద్ధి వృత్తులయొక్క_; సంధిం = మధ్య భాగమును ధియాం = బుద్ధల 

యొక్క, అభావ చ = లేమినిగూడః భాసయక్ = ప్రకాశింవంజేయుచున్న, అసో 

ఈకూటస్థుడు, రం = వివేచనచేసీ తెలిపికొనంబడుంగాకం 

రోష కదృష్టాంత వ కారము చిజాఖాసునితోం గూడిన 

అకబు్ధవృర్తు లయ మధ్య కాలనున, జాగ దాదికమందుం బ్రకా 

శం టేయుచున్నట్టియు మజీయు, సుషుప్త్వ్యాదికమందు అబుద్ధినృత్పుల 

యొక్క.  అభొావమును బ్ర కాశింపంచదెయుచున్నట్టియు కూటస్థవైత 

న్యము ఆబుద్ధిృత్తేలకం క భిన్న మని గ్ర హెంపవ లెను, 

ఆవ, చేవార్థూ టస్థచిదాభానులకుం గలజ్లేదమును చూపుటకొఆకు చేవాముకంటె 

చావ్యామందును చిదాభ్గొస ప్ర, బృవాముల నిపుడు విభజించి చ్లూపుచున్నా (డు 

న్లో, ఘై కాశారకీస్టా ఓ వద్ధ ట మేవావభాసయేత్ , 

టస్య్థ జ్ఞా బాతతా ప్రవ్యనై వై తన్యేనావభాస్య లే. : 4 
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వ్యా ఇదానీం చేవింతః కూటస్థ చిదాభాసయో ల్ఫేద ప్రదర్శనాయ దేహో 

దృహిరపి చిదాభాసబ, బృవాణీ విభజ్య _దర్శయతి--ఫఘటేతి. భుజై 'కాకారధీస్థా 

చిత్ ఘటన స్ర్యెకసార్టిశార్ ఇవాకారో యస్యాస్సా సుటై కాకారా శథావిఛా 

యాం బుద్ధె వ_ర్తమానళ్చిదాభాసః భుటమేక మేవావభాసయే త్తస్య ఘటస్య జ్ఞా జాతతా 

ఖో ధరో ఘుటో కాశ ఇతి వ్యవహారశే హేతుర్యస్స టకల్ప నాథిష్టానేన. బ్రా 

వైతన్యేన 5 సాధనభూలే నావభాస్య తే ప్రుకాళ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ, నుటైకాశారగీస్థా - భుటైకజనట మను నొకపదార్థముయొక్క, ఆకార = 

ఆకారముగల, దీస్థా=అంత$కరణ ప్ర పృ తిబింబిక మైన, చిత్ = వై శీన్యము, ఘుటమేవ=భుట Uy 
మునే, అవభాసయేత్ = పకాళింపంచేయును. ఘటస్య=ఘటముయొక్క, బ్హాతతా = 
జ్ఞాకశ్వము అనంగాం చెలియంబడుట, 

UU భు 
(బవ్మావై తన్యేవ = ద్రహావై తన్యాము'చేత్క, ఆన 

భాస్యలే = వ్ర 'కాళించంబేయంబడు చున్నది. 

శా “పప ఘటము అని ఘటమును గ్రహాం చెడిబుద్ధివృ త్తి 

యందుం బ్ర తిఫలికం బగు చె చైతన్యము సుటముం ది జిం 

జేయును. నాచేత ఘటము జ్ఞాతమయ్యెను (తెలియంబడెన్సు. అను 
నపుడు ఘటమునందలిజ్ఞాతత్వము. బ్ర బహ్మావై చైతన్యము చేతం బ్ర, కాశింపం ' 

'జేయయిడును, ఘటమం నుం జెడిక్టాతేత్వమును వృత్తిప వతిబింబనైత 

నము గృహాంషజాలదు, 

అవ. ఘటమందలి జ్ఞాతత్వముశు గనబజచువై కన్య మే ఘటమును గనంబజచం 

గలుగును గదా. ఇక్కడ బుద్ధివృ త్తి నేల యంగీకరింవవ లెను?! అను ప్రశ్నకుసమాథాన 
ముం డెన్వుచున్నా (డు! 

శో, అజ్ఞాత త్వేన భాతోఒయం ఘటో బుద్ధ్యుదయాత్పు రా, 
బహ వోపరిష్టాత్తు జాత  క్వేనేక్యసా ఫిదా, గ్ 
కి ఒా 
వ్యా. నను క్రాశ శ్వావభాసకవై తన్యేనైవ ఘట ప్రతీతిసంభవాద్భుద్ధిః కమ స్థేత్యా 

శంక్య ఘటస్య జ్ఞాత తాది భేదసిద్ధ్య చ్టేత్యాన-_అజ్టాలల్వే చేతి. బుద్ధ్యు డయాత్స్పు రా 

అయం టో బిహ్యణై వాళ్లా ల్వేన్ ప్ర పకాళితో బుద్ధ్యుత్సత్తై స సతా బ్రంజ్ఞాక ల్వేన 

ద్రవ్మాకైవ ప్రకాశ్యత ఇరీయా చేవ. ఛే, నాన్య ఇత్యర్థః. 

టీ, అయం ఫఘటః = ఈనుటము, బుద్ద్యుదయాల్. = వృత్వుత్ప త్తికం టె, 
పురా = లోగడ, అజ్ఞాత త్వేన = తెలియయడనీవెగ; (బృవమువేత), భాొతః= ప్రకా 

శింపం జేయ(జిడెను. ఊపరిష్టాత్తు = వృత్త్యుత్స శ్యనంతరమైే, అసాజఈఘుటము, 

బవ్మాలైన = బ్రహృమువేతన్వే “క్ఞైతత్వేన = క్షాతత్వధర్శ పూర్వకముగా (భాస్యతే క 

(ప్రకాశింప 'జేయంబడును, ఇతి = ఈలాగున. "భేదః డా. కూటస్థచిదాభాసుల భేదము. 



కరణము 649 

తా, (బుద్దియందు ఇది ఘట మనువృ త్తి జనించుటకుంబూర్వము 
నాకు ఘుటను స్వ దనును, అప్పుడు అజ్ఞాతత్వపూర్వకముగా 

ఘటము సాథీ.చేం చెలియంబడుచున్నది. ఇది ఘట మనువృ త్తి జనించిన 

వీదవ నాచే సుటము తెలియంబడిన దని యనును. ఆ తెలియంబడుట 

యనంగా సుటమందలి జ్ఞాతత్వను సావ్.చే గ్రుహాంవయబడుట. ఘట 

మును ల్ హించునది వృత్తి వ్రతిబించిత వై తన్యము, జ్ఞాతతషమును 

గృహాంచునది సాఖీ చై తన్భ మని యొటుంగవ లెను, 

ఆవ. ఒశేఘటమునకు జ్ఞాత తము అజ్ఞాతత్వము అనెడి ధర్మము లెట్లు సంళ్ళవిం 

చును! అను శంకకు సమాభానము వెవ్వుట శై జ్ఞాతత్య్వ మనయగా జ్ఞానవివయత్వము. 

ఆజ్ఞాతత్వ మనంగా అజ్ఞానవిషయత్వము అని నిర్వచింపవలయును, కనుక జ్ఞా నాక్టాన 

ముల స్వయావము౦ చెల్పుచున్నా (డు: 

న్లో . చిదాభాసాంతధీవ్భ _్రిర్ణానం లోహోంతకుంతవత్ , 

జాడ్యమజ్ఞాన మేతాభ్యాం వ్యా ప్ప కుంభో ద్విధోచ్య లే. 6 

వ్యా. నన్వేశన్యైవ ఘటస్య జ్ఞుక త్వాజ్ఞాకత్వల క్షణం చైషరూష్యం కథం సంభ" 

వతీత్యాశ ంక్య తదవబోథ నాయజ్ఞాక తాజ్ఞాత తాని మ్ _క్రయోగర్జానాజ్ఞానయోస్స 6హాపం 
వ్ లు 

తావద్దర్శయతి----చచిదాఖాసేతి. చిదాభాసాంతధీవృ త్తిః చిదాభాసశ్చిత్స్రతిబింబ 

సో౭ం'తే పురోభాగే యస్యాః సా ధీవృ ర్తిః జ్ఞానమిత్యుచ్య లే. బోశేద్ధా బుద్ధిరిత్యా 

చార రఫిథానాత్ , తత దృష్టాంతో లోవోంతకుంతవదితి జాడ్యం స్వతన్ఫూ ర్తి 

రహితత్వమజ్ఞాత మిశ్యుచ్య లే. వళాభ్యాం వర్యాయేణా వ్యా వ్తస్సర్వత సృంబద్ధః కుంభో 

ద్విథోచ్య లే. క్షార ఇతి. అజ్ఞాత ఇతి చోచ్యత ఇత్యర్థః 

టీ. చిదాభాసాంతథీవృ త్తి? = వై తన్యప్రతిబింబమంతమందు. గలయంతకకరణ 

వృత్తి లోవొంతకుంఠవత్ = మొనయందు లోవాము గల బల్లెమువలె జ్ఞానం = 

జ్ఞాన మని చెప్పబడును. జాడ్యం = జడత్వము, అజ్ఞానం=ఆజ్ఞాన మని చెప్పబడును. 

ఏ తాభ్యాంజ ఈజ్ఞా నాజ్ఞానముల చేత, వ్యాప్తి = వ్యాపింవబడిన, కుంభః = ఘటము, 

దభా = రెండువిధములుగా, ఉచ్యతే = శెప్పంబడు చున్న ది. 

తా, “బో ధేద్ధా బుద్ధికి” అను శ్రీశింక రాచార్యవచనానుసార 

ముగ చోధచేం బ్ర కౌళించునడి “బుద్ధి యనంబడును. '' ఇనుమును పురో 

భాగమందుగల ఈంబనంటి చిదాభాసుని పుకోభాగముందుగల బుద్ధి 

వృత్తి “జ్ఞాని నునయిడును. ఆ బుద్ధియొక్క. జడాంశము (స్వతస్ఫ్యూ్తి' 
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రహితత్వము) “అజ్ఞాని మనంబడును. ఈజ్ఞానాజ్ఞానముల చెతం చరాష్టయ 

ముగ నంతట 'వ్యావింపంబడినఘటము  ద్వివిధముగాం చెప్పబడు. 

చున్నది, అనలా జ్ఞానముచే వ్యాపింపంబడిన ఘటము జాతే మనియు, 

అజ్ఞానముచే నావరింవయడిన ఫఘుటము అజ్ఞాత మనియుం ఉప్పుడు నని. 

యఫీస్రాయము, 

వు అజ్ఞాత మగు ఘటము బవాచె. తన్యము వే: ద్ర కాళశింవం 'జేయంబడినట్లు 

జ్ఞాత మగు భుటముకూడ చీ హె తన గ్రముచేత "నేల ప్ర కాళింపంజేయంబడవ లెను! జనా | 

కక మగు వృత్తి తిచేతనే ఫఘపవేనకుం (బి, కౌశము లభించును గదా యను నానేపము 

నకు సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: 

న అజ్ఞాతో బ్రహణా భాస్యో జ్ఞ జాతః కుంభ_స్టథా న కిమ్, . 4 

జైరత్వజనేనై వ చిదాభాస ఫరిక్షయః, 7 

వ్యా నన్వజ్ఞ్వాతస్య కుంభస్యా జ్ఞాన చ్యా _వ్రత్వొాద్భృవతు బృ బి హ్థావభాస్యత్వం- జ్ఞ జ్ఞాన | 

వ్యా వ్యుస్య కుంభస్య “కుతో జ బవ్వవైక న్యావథాస బీఏ మిత్యాశ ఇర క్యాజ్ఞునస్యాజ్ఞాలే? తొ: 

జనన ఇవ జ్ఞూనస్యాపి, జ్ఞ డాకశాజననమాతో త్రోోవతీణశ్వాదజ్ఞాకకంభవల్ ' జ్ఞాకకంభస్యావి 

చ్రహైవభాస స్యశ్వం ఛతీ శ్యాహ__అజ్ఞార ఇతి. యథా ఆజ్ఞాశః కుంభో 'బన్మణాభాన్య 

స్తథాజ్ఞుకః కుంభో న కిం బ లహ్మావథాస్యో భవతి? కింతు ఛవ ల్యే వేత్యర్థం- కుత ఇత్యుత 

ఆహ=-జ్ఞాతర్వేతి. 

టీ. యథా = ఏవిధముగాన్సు అజ్ఞాతః = అజ్ఞాతమగు ఘటము, బృవాణా ఇ 

బ్రవాముచేత; భాస్యజప్ర,కాశింపంచేయందగినదో, జ్ఞా జాతః = జ్ఞైనవిషయ మైన) ఫట! 

ఘటము తథా = ఆవిధముగా, న కిం! = కాదా? భాస స్రనుగు_ ననుట) జ్ఞాత తష 

జనచేనై వ = జ్ఞా తత్వ ముయొక్క- పుట్టించుటచేతశే, చిదాభాసపరిక్షయః=చిదాభానుకే 

యొక్క-చారి తార్థ్యము, (భవతీ = ఆగుచున్న పి. 

అతా, జ్ఞానవిషయ మగు ఘటము బ్రహ మాము చే బ్రకాశింస 

జేయయిడినట్టు చిత్స్రతిబింబసహితవృ త్తి చేం ట్ర కాశింపం జెయయబడి? 

ఘటము గూడ బ్రహావై వై తన్యముచేత నే వ,కాశింపం చేయంబడదంను 

బహావె. తన్యము ఢుదేమును బి, కౌళింప "చేసినప్పుడు వృత్తి ర్తి పృతిఫలి। 

చిదాభాసుడు ఘటము నేల ప్రశాశింపజేయవ లె నని ఫొంకిరపం బ 

చేదు. . ఈచిదాభాసుండు ఘటమునందు జ్ఞాతత్వమును బుట్టించి చే 
తార్థుం డగును. అట్థిజ్హాతత్వము . గల ఘటమును బహావై. న్ తననన 

ప్రశౌశింపం జేయును. 

| 
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ఆవ. అజ్ఞానచ్యా ప్రీ పీవలన ఘటమున కజ్డాతత్వము గలిగినట్లు వై వై తన్యప్ర, ప,తిబవింబము 

"లేని బుద్ధివృ త్తి వియొక్క వ్యాపి వచేశచే జ్ఞాకక్వ మేల కలుగంసాడదు? బుద్ధివృ త్తి లియందు 

వై తన్యము ప్రతిఫలించు నని యేల యొప్పకొనవెను? ఆను ప్రశ్నకు నమాథానము 

చెర్వుచున్నా(డు:... 

శ్లో, ఆభాసహీనయా బుద్ధ్యా జ్ఞాతత్వం నైవ జన్యలే, 
తాదృగుబ్దేక్వశేవః కోమ దాదే స్స్యా ది్భకారిణః, 8 

వ్యా. వర్యర్ణాక కాజన నాయాక్ఞానమిన జ్ఞాతతా జననాయాపి బుద్ధిరేవాలం. 

కిమనేన చిదాభాసే సేన త్యాళంక్య చిదాభాసరహి తొయా బుస్ధేర్ల కృృటాదివద్రశాళరూప 

సల్వేన జ్ఞా బాతతాజననం న సంభవతీ త్యావా..ఆభా సేతి 
తీ, ఆభాసహీనయా = చిదాభాసరహిత మగు, బుద్ధ్యా = బుద్ధివృ శ్తిచేత, కాత 

త్వంజజ్ఞాతత్వము, నై చివ జన్య లే=కలుగ నే కలుగదు. శాదృసృృళ్టే! = అట్రిబుద్ధికి, స్కా 

రిణః = వికారవంత మగు, మృదాదేః = మృత్తిక మొదలగు “దానికంటె కక=నీమి, 

విశేష$ = విశేషము? (విశేష మేమియు లే దనుట. 

"తా, చిదాభాసరహిత నుగుబంద్ధి జ్ఞాతత్వముం గలుగంచేయధ 

జాలదు, దానికిని మృత్తునకును తారతమ్యును "లేదు, 

అవ. ఈయర్థమును దృష్టైంతముచే స్పష్టపజచుచున్నా (డు; 

క్ల ల్ల జాత ఇత్యుద్యలే కుంభో మృడా లిప్తో న కుత్రచిత్ , 
' దీమా త్రవ్యా_ప్ప పకుంభస స్య జ్ఞాతత్వం చేష్యుతే తథా, 9 

వ్యా. దెదాభాసరహికబుస్ధీన్యా ప న్య ఘటస్య కాక త్వాభావం దృష్టైంత ప్రద 

ర్శనేన స్పష్ట్రయతి-_ జ్ఞాత ఇతి, లో కు శ్ర చిదవి ఘట! “మృడా శుక్ల క్ల కృహ్ణాదిరూ పయా 

లిపో లేపనం ప్రాప్తో జ్ఞా జాక ఇతి నోర్యశే యథా తా చిడాభాసరహి బుద్ధి వ్యా ప్త 
సాకి న. జ్ఞాకక్యం నాభ్యువగమ్యుత ఇతి ఫఖెవక 

జీ వృదా = మృ త్తి త్తీక చేత, లీళ్తు = పూయంబడిన, సంభ! ఆ ఘటము కుర్ర 

చిత్ = ఎక్కడను, కాత ఇతి = తెనియంబడిన దని, నోచ్య లే = ఇవెచ్ప్చంబడదు. తథా 
అవిధముగచే, ధీమాత (ఈవ్యా వ్రకంభస్య = వై వై తన్యప్ర తివింబరహితం బగు వృత్తివే 

వ్యా ప్పమైన RN జ్ఞాతేత్వం = క్ఞాతత్వము, చేష్య'తే = అంగీకరింపబడదు. 

. బుస్థివ్న ఎత్తి తీయందు చె మైకన్యము ప్ర ప తిబించింపనియెడల నదియు 

మ్టివంటిచ మేట్ట పూసినకుండను జాత మని యందురా ? అనరు, 

అట్టుశే ' శులబుద్థివృ త్తిచే వ్యావింపంబదినకుండకును జ్ఞాతతము 
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ఘటింవక పోవును. కనుక ఘటము జ్ఞాతమైన దనియెడి లోకవ్యవహః 

రము నిర్వహంచుటకు బుద్ధివృ్తి తియందు చైతన ప్రతిబింబ ముంగీ 

కదింపక తీఅద్మూ 

అవ, క్షారత్వముకొజకు మృ _ప్రికయందు చిశ్స్రతిబింబ మంగీకరింప నవసరము 

లేదు. ఆకాశనూర్య ప్రభ వలె వ్యా _వ్రమగు బ్ర హనైతన్యము చేతనే సుటమునకు న 

త్వ్వము ఘుటించును. అను శంకకు సమాధానము; 

న్, జ్ఞాతత్వం నామ కుంఛే తొచ్చిడాభాసఫలోదయః, 
ఆం? ఇ ర ల అష న సలం ద్రివాచై తన్యం మానాత్చా )గపి సత్త Qs, 10 

వ్యా. ఫలితమాహ...-జ్రాతత్వమితి. యతః కేవలాయా! బుద్ది? బ్లాతత్వజననా 
క్ లం ను వః సమర్థత్వమతః కుం భే చిదాభాసలత్షణస్య ఫలన్య వ్యా ప్లిలేవ జ్ఞాతత్వం నామ ప్రనీద్ధ 

మిక్యర్థః, నన్వథాపి చిదాభాసో న కల్పనీయః [బవావై తన్యనై్యైవ ఫలస్య సద్భావా 
WU 

దిత్యాశంక్యావా=న ఫలమితి. బ వాచ వై శన్యం ఫలం భుటాదిన్ఫురణం న భవతీతి కుత 

ఇత్యకఆవామానాది తి, మానోశ పి ప్ర ప,మాణ ప్రవృశ్తేః ఫూర్వమపీ విద్యమాన 

త్వాతృలస్య తు తదు శ్రరశాలీనక్వనింసమాడిత భావః. 

టీ. కుంఛే = కుంభమునందు, జ్జాకళ్వం నామజజ్ఞాతశ్వ మునంగా, తచ్చిదాభాన 

ఫలోదయః-కల్ = ఆబుద్ధివృ శ్రియందు, చిదాభాస = చై తన్య ప్రతిబింబముయొక్క_; 

ఫలోదయ! = ఫలావిర్భావమే, (బవ్హావె తన్యం =, బ్రవానైతన్యము, మానాల్ = 

ప్రమాణముకం టె ప్రా స్రాగకి = లోగడను స్పర్త్వతః = ఉండుటవలన, ఫలం = ఫలము; 

కాదు. . 

తా, బుద్ధివృ _త్తియందుథ ట్ర తిషలించిన చిదాభాసుని ప్రకాశము 

ఘటమువై 6 బడినప్రడే ఘటము జ్ఞాత మని న్యవహరింపంబడును. -ఈ 

వ రవ హారమును యి హవై వై తన్యవ్యా ప్రి నిర్వహింవంజాలదు, ద్రిష్య హాచె త్ర 

న్యము వృత్తి వుట్టుటెకుం బూర్వము కూడ ఘటమందు వాన్టపంచియే 

యున్నది, కనుక దానినిబట్టి యీవ్యవహారము ఫఘటించునెడలం గనులు 

'దెజుచి చూచుటకు ముందును సఘుటము నాకు జ్ఞాతమైన దనవలసీ 

వచ్చును, అట్లు లోశానుభవము లేదు. కనుక జ్ఞాతకరిము చిదాభా 
సునిన్యా ప్రి వికి "ఫలము. బహావై. తన్యవ్యాప్పి ఫీకి ఫలము గాదు, 

అవ నీవు చెప్పినసీద్ధాంతేము నురేశ్వరవా _ర్రికవిరుద్ధ మని . ఫూర్వవక్నీ యాతే 

పింపంగా నావా _ర్థికమును *ోనటుజిచి దానితాత్సర్యమును వర్ణింప దలంచి "మొదట 

చా _ర్రికమును వ్రాయుచున్నాండుపా 
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న్లో, వరాగర్థప్ర ప ప్రమేయేష్లు యా ఫల తేన సమతా, 

సంవిశే శవేహ మేయోఒర్థా ేడాంతో _కీవ, మాణతః, 1l 

వ్యా. నన్విదం పరాగర్ధ ప్ర ప ప్రమేయేష్విత్యాది స ను ఉ్వరహ _ర్తిక విరుద్ధమి త్యాశంక్య 

తద్వివకూనభిజ్ఞ న జ్ఞన్య ఇదం చోద్య మితి పరిహరతి---వరాగ శ్థేతి. అస్య చాయమర్థః. 

పరానర్థా బాహ్యా ఫఘుటాదయః వదార్థా్యో సేషు (వ్ర మేయేమ 'ప్రమాణవిమయేము సళ్ళు 

యా పృమాణఫల క్యే నాభ్యుశో పితా సంవిద స్తీ నె వేహాసి సి న్వేదాంతశా స్తే వేదాంతో క్స్ 

ప్రమాణతోో వేదాంతవాక్యలమ్ణ ప్రమాణేన మేయో౭ర్టో క్ఞాకవ్మో౭ర్థః 

టీ. వరాగర్థ ప్రమేయేమ పరాగర్భ = చావ్యార్థములు, “త్ర, మేయేస్సుజనిమయము 

నపుడు, యాసంపీల్ =వీజ్ఞానము, ఫల'క్వేన=ఫలముగ, సమ శా=ఇప్ట మైనదో, సెవ= 

అట్టి సంవిశ్తే (జ్ఞాన మే, ఇహజఈ వేదాంళశా స్త్ర స మునందు, "పేదాంతో కి పృమాణత$ వో 
వేదాంత వాక్య ప్రమాణామువలన,; మేయః= తెలిమందగిన, అర్థక=అర్థము (వస్తువు. 

తొ. విషయములను బ శకాశింపం జేసెడి జూనమే "వేదాంత శౌ.న 
UU ఖా (యా 

వృతివాద్య మైన బ్రృహాము, 

న్లో. ఇతి వా ర్థిక శాశేణ చిత్సాదృశ్యం వివతీతమ్, 
బ్రహాచితృలయో "ర్భేద స్సాహసాఖ్యిం విశ, తో యతః 12 

వ్యా, ఇళ్య నేన చా ర్రీకేన బ్ర హాచై వై కన్గనర్శశకిడాథానః ప ప్రచూణఫల కేన 

వివక్నీళ$. న ,బ్రహచె తన్యమితి భాష. వా ర్తికకారాణామోద్భశీ వివక్నేతి కుతోఒవగ 

మ్యత ఇత్యాశంక్య కద్దురుభిః శ్రీ మదాచాచై రువజేశసావాస్యా)ం బబ, బహ్యూవై చైతన్య 

చిదాభాసయో ర్ఫేదస్య ప్రతిపారిక క్వాదిశ్యాహ.. బ్రనచిదితి. బ్రహ చ . చిత్యలం 

చ బ్రహైచిక్ళలే తయోరితి వ్యిన్కృవఃిం 

[రో 

టీ. ఇలి=ఈలాగున, వా సకళాలేణజువా రిక కారు లగు నులేశ్వరాచార్యులవారి 

చేశ, చిళ్ళాదృశ న్టం=చై శన్యములకు పోలిక, వివఠ్నీ తం=వివత చేయంబడినపి, యతేక= 

ఏ హీతువువలన, సాహా సా స్రాష్రం=డావచేశసాహ ప్రి యను భాష్యుకార శ్ర, ణీత్మన, గ,౦థము 

నందు, బ్రహ్ చిక్సృలయో! = నా బ్రహ్గమునకును వృత్తి విప ప్రతిఫలిక చిదాఖానున కును, దం = జ 

"భేదము, వి శు తః = విశేషించి చెప్పంబడినదో. 

తా మెన్లో కనున చెప్పంబడినవిభము'గా సురేశ రాచారుర్థిల 

వారు చెప్పిరి న వేదాంక ప్ర తిపాదిత మగు బ్ర హమె సుటమును 

బ్ర, కౌశింపం జేయును, చానంజేసీయే ఘటము జాత సని వాండబడును 

చిడాభాసవ్యాప్రిచేం గా దని శంకింసవలదు, సురేశ్ష్ళకులగునువు లగు 
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శ్రీనుచ్భంకరభగవ త్పాదులు ఉపదేశసాహాన్రి యను గ గృంథమునందు 

బ్రహూమున్సు చిదాభాసుని వేటుగాం జెప్పి యుండిరి, కాష్ట్రన సురేశ 
'రాచార్యులు ఘటమునకు జ్హాతత్యమును గలుగంజేయువృ త్తి రి పృతిబిం 
బితచిదాభాసుయ వేదాంత వ్రతిపొద్య మగు బ్రహమువంటివాగ డని 

ఇవ్పెం గాని, బ్రహామే జ్ఞ జాత _త్త్వము గలుగంజేము నని తమగురువుల 
సిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగా జె స్పలే దని భావము, 

అవ. ఇందువలన( బృకృతమం దేమి లభించిన దనినం జెన్వచున్నాండం:--- 

న్లో, ఆభాస ఉదిక నస్తాజ్ఞకక్వం జన యేద్ధ శే, 

తత్పునర్చ్రహూణా భాస్య మజ్ఞాతత్యవచేవ ః హూ 18 

వ్యా. వీవం చ సతి ప్రకృతే కిమాయాకమిక్యళ ఆహా.ఆభాస ఇతి. యస్తా 
దృృవాచిక్సలయార్భేదః ప్ర పృ సిద్ధః కస్తార టే ఉదిక ఉక్పన్న ఆభాసళ్చిదాభాన స్త శ్ర 
ఫఘుటే క్ఞాతళ్వం జనయేదుళ్పన్నం క్ జ్ఞాకత్వం పునరజ్ఞాతత్వవద్భ వ్యాక వస 
భాస్యం తి హప్రసీద్ధ మిళ్యర్థః 

ట్, తస్తాల్ =ఆహే హీకునువలన, ఊదిత$ = పుట్టిన, చిదాభాసః = చిదాఖాసుందు, 
ఫఘటే = నుటమునందు, క్టాతక్వం = = జ్ఞూకకఠ్టమును, పనయేల్ పుట్టించును, తత్పునకి = 

అట్టిజ్ఞాతత్వము, ఆజ్ఞాకత్వవ'చేవహి = అజ్ఞాఠత్వమువ లె చే, ద్రిహ్లణా=పర, బ్రహ్మా వాముచేత్క 
భాస్యం హీ = ప్రశాశింపగేయందనినది గదా. 

తా, కనుక వృత్తి పృతిఫలీకచిదాభాసునివ్యా పి ఫీవే సుటమునం 
దుజ్ఞాతత్వనము గలుగును. వృత్తి జనించుటకు పూర్వము అజ్ఞాతత్వము 
బ్రహావై వై తన్యముచేం దెలియంబడినట్లు వృ త్తి జనించినపిమ్మట సుటమునం 
దుండెడి జ్ఞతత్వ్టను గూట బ్రహావై చైతన్యముచే గృ గప్ సాంపం బడును, 
జ్ఞరర్వేమును బుట్టించుట చిదాభాసునివని, జ్ఞాతకగ్గము నెబుంగుటు 
హై హె వై తన్యముపని, 

అవ. బ్రృవాచిదాభానులకు విషయ శేదములను బెచ్వచున్నాండు:--- 

న్లో 4 ధవృత్త్యాభాసకుంభానాం సమరాపనో భాన్య తే చితా 

కుంభమాత శ్ర ఫలక్యాత్స ఏక ఆభాసకస్సు స్టలేత్ . 14 
వ్యా. ఏవం ,బ్రవాచిదాభాసయో శేదమువపాదితం విషయశేదపృడర్శ్భ"ణిన 

స్పష్ట్రయలతి..._ ధీవృ తేతి. చితా రై తన్యే నేత్యర్థః. చిదాభానన్య కుంభమా, త 
నివ్వ ఫలరూపత్వా శ్రేనాభాసేన స భట నీక ఏవ న్ఫుశేద్భా స్యే తేశ్యర్థః. 

త్రము 

Cd 
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టీ. ధీవృ త్త్యాభాసకుంభానాం - ధీవృ ర్తి వ బుద్ధివృ త్తియొక్కయు,; ఆభాస = 

చిదాభాసునియొక్క_యుు, కుంభ నాం=ఘుటము యొక్కయు, సమూహాక=నముదాయము, 

చితా = బ్ర హ్యవై తన న్ధ్రము చేశ, భాస్య లే= ప్ర కాళింపం బేయంబడు చున్నది. కుంభమా త్ర, 

ఫలత్వాల్ = (చిదాభాసుండు ఘటమాత్రమును విషయముగా జేసికొనును గనుక; స$= 

అఘటము, వీకః=ఒక్కటి, ఆభాసకః=చిదాభానునివలన, స్ఫు లేత్ = ప్రకాళించును. 

ము (| బార్ధినృ చి కళ్స్ఫతిబిందితు:డ గుడా సరి, తడ 

అ అ 5 అరు చె జో ర జో 

ప్ప ఘు సు మూంజంటిని బహిచె నె చు కాంంపం 

చేయును. వృ తివతిపలితుం డగు చిదాఖాసుతు ఘటము నొక; 
లర 

7 

దానినే ప్ర కాశింపంజేయును, 

ఆవ. కుంభము ద్ర వచిదాభానులచే వ్యాసింపంబడు ననుటకుం గారణముం 

ఇెవ్వుచున్నాండు:--- 
జో నం 

న్లో . చైతన్యం ద్విగుణం కుం ఖే జ్డాతే తన స్పురత్యతః, 

అశన్యే౭.నువ్భవసాయాఖ్యమావాం రేక ద్భథోదితమ్, 15 

వ్యా. కుంభస్య చిదాభాస బ్ర వ$ోభయభాన్య ల్వే లింగమావాచై తన్యమితి. 

అతో ఘటస్య బృహ చిచాభాసోళభయభాస్య త్వాత్కుం భే జ్ఞాక ల్వేన ద్విగుణం 

వై తన్యం భాతి. ఇద మేవ నుటజ్ఞాత తావభాసకం వైళన్యం తార్కి-కై ర్నామాంత శేణ 

వ్యవ హ్రియతే ఇత్యావా-అన్య ఇతి. యథోదితం యథో క్తమేతచేవ బ్రహ్మచైకన్యం 

అన్యే తార్కికా అను వ్యవసాయాఖ్యం జ్ఞాగాంకరం ప్రాహురితి యోజనా. 

టీ. అతః=అందువలన (చిదాభాసబ,వాముల నెడి శెండింటిచేకను ఘటము ప్రకా 

శింపంబడుటవలను), కుంఛే=నుటమందు, జ్ఞార క్వేనాజ్ఞాక క్వముచేక, డిషిగుణం=దిష్టగుణా 

మగు, వై తన్యం=వై తన్యము; స్ఫురతి = న్ఫురిం చుచున్నది. యథోదికంజ=వెనుక చెప్పం 

బడిన, నీల్ =కః బ వ్యచై తన్యమును, అనే =ఇతరమళస్థులగు తార్కికులు, అను వ్యవ 

సాయాఖ్యం=అను వ్యవసాయమనెడి పేరుగల జ్ఞా నాంతరమును; అహు$=చెప్పెదరు. 

తా, గోడయందు ఆశకాశసూర్యి ప్రభ యు దర్పణసూర్యి ప్రభయు 

ర యూ Ca శూ ము కంస నంటు 

వ్యాపించియున్నస్థ ఒమున నిబ్బ ae ద్రైకాః ముం! ంనట్లు సుం వము 

నందు చిడాఫాసుని వ కాశమును బహావై తన్య ప కాశమునుజేరి ద్విగు 
శ కలా అంతలా లం 

ణమై యుండుటం జేనీ ఘటము స్ఫుటముగా జ్ఞాతమై పృకాశించును. 

-ఈజ్తాతత్వమును బ కాశింపంచేయు బహావై తన్యమును తార్కికులు 
ఠా © గా లా 

అనువ్యవనాయ మనెడి జ్ఞానాంతేర మందురు. 



రిర్గ శ్రీ) “నేదాంతవంచదళి, అష్టమ ప్రకరణము 

అవ. చిదాభాసబ హములకు వ్యవహారమునుబట్టి "భేదమును చూపుచున్న్నాండు: 

న్, ఘు టోఒయమిత్యసావు _క్టిరాభాసస్య పృసాదతః, 

విజ్ఞాతో ఘట అత్యు _క్రిర్భ్రష్థోను గ హతో భవేత్. 16 

వ్యా. ఆయం ఘట ఇతి జాతో ఘట ఇతి వ్యవవారభేదాదపి చిదాభానృబ్ర వ్య 

ణో ర్ఫేదోఒవగంకవ్య ఇ త్యావా---ఘటోఒయమితి.. 

టీ. అయం - ఇది, ఘుటః=ఫఘుటము ఇతి = ఈలాగని, ఊ క్లిః = వెన్వుటు అభా 

సస్య = చిదాభాసునియొక్కం ప్రసాదతః = ఆన్నుగ వామువలన, భవతి = అగుచున్నది. 

ఘట = ఘటము, SI “ేలియంబడినది. ఇఫ్ = ఈలాగున, ఉ క్తి? = వలర్కట; 

(బవ్హానుగ హతః = బహ ప్రసాదమువలన, భవేత్ = అగును. 

లా, ఇది వోని వాడుటకు చిదాభాసుడు కారణము, . 

సుటము జ్ఞాత మైన దని వాడుటకు బ్రహూవై వైతన్యవ్యా_ప్స్ కా రణనుు, 

ఆప, చేవామునకు వెలుపల చిదాభొను, హములను విభజించి తెలిసికొనినట్లు 

'చేహాములో చా రిరువురిని గనుంగొనువిఫముం శెప్పుచున్నాయ:. 
దార అధ్య \2 నో ఆభ్ సబ్రహ్హణి దేహాద్బహిర్యద్వద్వి వేచి తే, 

తద్వదా భాసకూటస్టై నివిచ్యేతాం వవుష్యుపీ, 17 

వ్యా. చేవాద్భహిశ్చిదాభాన బ్ర బ హణీ వివిచ్యే తే యథా తథా డేహాంత శ్చిదా, 

భాసకూటస్థై వివేచనీయావిత్యాహ--లభాసే నేతి. 

త్రీ ఆభాన సృబ్రహణీ = చిదాభానుండును బ్రహ్మమును, డేవాత్ ౫ శరీరముకం "కరే, 

బహిః = వెలుపల, యడ్వల్ = ఏవిధంబుగా, వివేచితే = వేబుచేసి గృహింపబడినటో, 

కద్వల్ = అటువలెనే, వపుమ్యపీ = శరీరమునందును, ఆభాసకూటస్టై = చిదాభౌన 

కూటస్థులు, వివిచ్యేతాం = వేబుపజణీచి గప్ హీంంవంబడుదురు గాక. 

తా. దేహమునకు వెలువల చిడాభాసకూటస్థులం . బ శోకం 

గృ పొంచి చినట్లు 'దెహమంచును నళ్ల్లు వా రికువురిం బ బకేకించి గు గక హూంజు 

పపేయును, 

ఆవ. వెలుపల భుటాదులయందు వృ త్తివ్యా ప్రి గలిగినట్టు అంతరము లగు “కాశ! 

(బో ధాదులందు వేజుగా వృత్తులు లేవుగదా, అక్కడ చిదాభాసబ హ్లములను జే 

వేణుగా నెటుల గృహింప నగును? అను శంకకు సమాథభానము:- 

శ్లో అహంవృతై చిదాభాసః కామ క్రో థాదికాసు చ, 

సంవ్యాహ్య వర్త రే త్తే లోహా వా నహ్నిర్యథా తథా, 
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వ్యా. నను 'దేహాదృహిళ్చి దాభాసవ్యా ప్యఘటా కారవృ శత్రీవదాంతరవిషయగో చర 
వృ _క్యభావాత్క_భం తద్యా్య్యాపకః చిదాభాసో౭భ్యు వగమ్య త ఇళ్యాశంక్య విషయ 

గోచరవృ _క్యభా వేజవ్యవామాదివ్భ త్తి సద్భావా _క్రదాష్ట్యపక శ్చిదాభానోఒభ్యువగ ంతుం 

శక్యత ఇతి సదృష్టైంతమాహ.-..అహమితి. 

టీ వహి హ్నాజలఅగ్ని, త్ర లోపూ ౫ కాల్పంబడిన యినుమునందు, యథా = 

వీప్రకారము, వర్తతే = ప క్రించున్నో, తథా = అప్రకారము చిదాభాసః = చిదొ 
భానుడు, అహంవృతే=నే నచెడి వృ త్తియందును, కామ కో;/ధాదికానుచ = కామ 

(కో, ధాదివృత్తులయందును, సంవ్యావ్య = = వ్యాపించి (వర్ష రతే=వ ర్థించుచున్నా(డు, 

తౌ, అన్నిత ప్హమైెన యినునులో అగ్ని వ్యాపించియుండునట్లు 
చిదాభాసుడు అహంవ ఎత్తి తియందును, కాముకో శ భాదివృళ ్రత్పులందును 

వ్యాపించి వ_ర్చించును, 

అవ, అహమాదివృత్తులు చిదాభానుని వేం (బి, కాళింపంబేయంబడు ననుసంగతిని 
దృష్టాంతముతో 6 బెవ్వుచున్నాండు:-- 

న్స్. స్వమాత్రం భాసయే_త్తప్తం లోహం నాన్యత్కదాచన, 
ఏవనూభాససహి తా వృ_త్తయస్స గస్వఖానికాః, 10 

వ్యా. ఆవామాదివృ ల్రీనామేవ చిదాభాసభాస్యత్వం దృష్టాంతప్రవంచ నేన 
స్పస్టయతి---స్వమాత,మితి. 

టీ. తప్పు = కాచంబడిన, లోవాంజలోవాము, స్వమాత్రం = తననుమాత, మే, 
భాసయేల్ = 'ప్రశాళింపంకేయును. అన్యత్ = ఇతరమైన దానిని, కదాచన = వ్వ 

డును, "న భాగమేల్ = = ప్రృకెళింపంచేయదు. ఏవం = ఈ ప్రకారముగా అభాన 
సహితాః = చిదాభానునితోం హాడుకొనిన వృత్తయః = కామ కో, థాదివృత్తులు, 
స్వస్వభాసికాః = తమళమను ద్ర కాశింపలజేయునవి యగుశు, 

కా. ాల్చీనయినువగుండులోని నిష చీశటిలో దానిని 
మా శ్రే మే గనంబలువయజాలును, గాని శెండవడానినిం గనంబబజుపం 
జాలదు. -ఈవిధను గాం గామాదివృత్పులలో బ్ర తిఫలించిన చిడా 
భాసుడు ఆవృత్తులను మాత్ర మే వ బ్రహాకిందజేయురో 

అవ. ఇట్టు చిదాభాసుని నిహుకించి యింక కూటస్థస్వరూవనిరూపణాము జేయు 
టె వృ _తృఫావసమయము నిపుడు విపరించుచు న్నండం:. — 

న్లో, క్ష శ్రమాద్విచ్చిద్య విచ్చిద్య జా జాయంతే వృ_త్తరారాఒఖిలాక, 
సర్వా అపి నివియం తే సు_ప్రిమా ర్భాసమాధిషు, 20 
చేదాంక 42 
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వ్యా+ ఏవం చిదాభాొసం వ్యు త్పాద్య, కూటస్థస్య రూపం వ్యు త్వాదయితుం 

కదుపయోగినం వృ తృ్యృభావావసరం దర్శయతి- క,మాదితి. 

టీ, ఆఖిలాకి ఇ సమ _స్తములెన, వృ త్రయః = వృత్తులు, (కృమాల్ == వరుసగా, 

విచ్చిద్య విచ్చిద్య = నడుమనడుమ వ్యవధిని జెంది, జాయం'తేజపుట్టుచున్నవి. సర్వా 

అపి = సమ స్తవృత్తులు సు ప్పిమారా ృసమాధిమం = సుష _ప్రీమార్భ్భాసమాథులయందు, 

విలీయం తే = లయించుచున్న వి, 

తా, జొ గ త్ప గవ్నములందు వృత్తులు వరుసగా నవ్వుడప్పుడు 

పుట్టుచుండును. వృత్తు లన్నియు సుషు _వీమూ ర్భాసమాధులయందు 

లయించును, 

అవ, వృత్తి విలయ మగుంగాక, కూటస్థుని చెలియుట కిది యు ట్టువయోగిం 

చును? అనుప్రశ్నకు సమాధానము:--- 

న్లో ం సంధ యోాఒఖిలవృల్తి లీనా మభావా ఛ్వావభాసితాః, 

నిర్వికారేణ యేనాసౌ కూటస్థ వ్దతి చోచ్య లే, 2] 

వ్యా. భవ'తేషేవం సమాధ్యాదౌ వృ ల్తివలయః, అనేన కథం కూటస్థో౭వగ 

మ్యత ఇత్యాళంక్య వృ త్తభావసావ్నీ 'త్వేనాసావవగమ్య త ఇత్యాహ---సంధయ ఇతి 

వృత్తిసంధయో వృ శభావాశ్చ్ళ యేన నిర్వికారవై కచ్వేనావభాన్యం లే, అసౌ 

కూటస్థోజఒవగంతవ్య ఇక్యర్గః. 

టీ, అఖిలవృ ర్రీనాం = సమ _సవృత్తులయొక్క; సంధభయకః = సంధులును, 

అభావాశ్చ = వృత్తులయొక్క_ అభావములున్సు నిర్వికారేణ = ఏకారరహితు(డైన్య 

యేన = ఎవని చేతు అవభాసీతా$ = ప్రశాళింపంచేయయుడినవో, అసౌ = ఇతండు, 

కూటస్థ ఇతె చ = కూటస్థుం డనియు, ఉచ్య లే = శవ్పంబడు చున్నాడు, 

తా, ఒక బుద్ధిన్భ త్తి తి నశించి మజీయొక బుద్ధివృ త్రీ త్రి వుట్టుచుం 

డంగా ఆ రెండువృతులరాబక నడిమికాలను “సంధి” యనంబడును. 

అట్ట సంధికాలములును, సుష మూర్చా సనూధ్యవస్థలయందఎ 

వృత్తులయొక్క_ అభానములును ఏ నిర కారసాత్షీ చె చై తస్యముచేత 

తోంచంబడుచున్న వో ఆసాతీ చె వైతన్య మే కూటస్థుం డనంబడును, 

అవ. దీని ఫలిశముం జెవ్వుచున్నాండు:ా- 

న్లో, సుకు ద్విగుణవై తన్యం యథా బాహ్యా తథాంత రే 
“nD wa డా | లో, వృత్తీస్వుపి తతస్తత్ర, చైశద్యం సంధితో=ధికమ్, 2 
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వాస్టీ* ఏవం చ సతి కిం ఫలిశమిత్యత ఆవా==-ఘట ఇతి. చాహ్యే ఘుకే యథా 

సఘుటమాత్రావభాసకళ్చిదాభానః నుటస్య జ్ఞ జాతతావభానకం బ వావనై తన్యం వేతి ఇ చైతన్య 

డ్లైకగుణ్యం తథాంత శే ఒహంశారాదివృ _త్తొిష్సుప్ హటస్థమై క వె తన్యం వృ _త్త్యవభాస 

కళ్చిదాభాసశ్చేతి ద్విగుణవై తన్యను స్లి, త తోపవ 'నిమాహ-తత ఇతి. యతో ద్విగుణ 

చై తన్యమ స్తీ తతస్సంధికస్సంధిభ్య స్తత్ర, వ్ ్తి వై శద్యమధికం దృశ్యత ఇతి శేషః, 

ట్రీ, యథా=వవిధముగా, చాహ్యే ఇ వెలుపల, ఫ్ుటే = ఫఘుటమునందు, ద్విగుణ 

వై తన్యం=ఇనుమడివై తన్యము, (అప్పి = కలదో), తథా=ఆలాగున చే, ఆంతచే=లోపలి , 

సృ్తిష్వపీ నూ వృత్తులయందును, దిషగుణమై తన్యం = ద్విగుణచై తన్యము, అప్పి కలదుం 

తతః=ఆెహేతువ్రువలన, సంధితః = సంధికాలమువలన ; తత = అ అహమాదివృత్తుల 

యందు, 'వెశద్యం= =స్పప్రతేష్టము, అధికం=ఆధికముగ, (దృళ  ఎ=చూడంబడుచున్నదిం 

పా వెలుపలిసుటమునందు చిదాభాసవ్యాా ప్రీ పియు కూటస్థ 

వార్ట్స్ కీయు నుండుటంబేసి చె చైతన్య మెట్లు ద్విగుణమై యుంజెనో 

యట్టులే కామ క్రొ థాదివృత్పులయందు చిదాభాసవ్యా ప్రి వ్యు కూటస్థ 

వ్యా క్రి పియు నుండుట ం జేసీ వృత్తులయంత రాళ మునకం శు చె వై తన్యము 

ద్విగుణమై యుండును, 

అవ. నుటాదులయందు వలె వృత్తులయందు కూత త్వాజుత త్వావభ "స సకుండుగా 

కాటన్థుని చేల సీకరింపరాదళు శంకకు సమాధానము జెప్పుచున్నాండు:---- 

నో జ్ఞాత తాజ్ఞాతలే న స్తో ఘటవద్భ_త్తిషం షు క్వచిత్, 

స్వస్య న్వేనాగృహీక క్యా తాభిళ్చాజ్ఞాననాశనాత్ , 48 

వ్యా: నన్వత్రాపి ఫఘుటాదిష్వివ క్ఞాక శాక్టాకళావభానకల్వేన కూటస్థః కిం 

చేవ్యత ఇత్యాశంక్య తత తృ జ్ఞాఠళాద్యభావాదే వేత్యాహ---జ్ఞాశ లేతి. త శ్రోవప త్తి 

మౌావహా=--స్వ స్యేతి. కాగాళ్ఞానన్యా ప్రిభ్యాం జ్ఞా జాత తాజ్ఞాత లే భవత 8, వృత్తి క్ తు 

స్వప్ర పృకాశ తేన జ్ఞానవ్యా ప్రీ పిర్నా స్తీ. తాఫి ర శిన్సో సతతి త్తిమా లే, ల స్వగోచ 

రస్యాజ్ఞానస్య నిన “ర్థికత్వాదజ్ఞానస్య వ్యాప్తి వీరపి నా స్టీతి భావర. 

త్తి స స్వస్య = = తెను, స్వేన = తనచేత, అనృహీతళ్వాల్ వ గు హించంబడక 

పోవ్రటవలన, తాభిః=ఆవృత్తుల చేత, ఆజ్ఞాన నాళనా దృజజజ్ఞానముమొక గా నాశము 

వలనను, ఛుటవతల్ =ఘుటమునందువలెనే వృ త్రిష = వృళ్తులయందు: కరచిత్ =ఎప్పటి 

కిని బాతతాజాతలే = జ్ఞాత త్వాజ్ఞాత శ్వ ములు, న_స్తక = "లేవు, 
షా క ఖా 

తా. ఘుటనమునందు వలె నృత్తులయం ందు కరకు సులు 

సుభవింపవు. ఎందువల్ల ననగా కర్శక_ర్త ృత్యవిరోధము చేత నృత్షిని 
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వృత్తి త్హిగృహింపంజాలదు. జ్ఞాన వ్యా ప్పిచేత సఘుటాదులయందు జ్ఞాతత్వము 

గలుగుచున్న ది, అజ్ఞానవ్యాప్రి మీచేత సుటాదులయందు అజ్ఞాతత్వము 

గలుగుచున్నది, బుసనృత్తులలో స్వవ,కాళ రూపత్వము గలిగి 

యుండుటచేత అవృత్తులయందు జ్ఞానము వార్టీసింపదు, అందువలన 

వృత్తులయందు డ్జాతత్వము సంభవింపదు. మణటియు, నావృత్తులు "తాము 

ఉత్ప త్రి త్రియినమా త్ర మున స్వగోచరాజ్ఞానము నివ_ర్థించుటవలన ఆ 

వృత్తులయందు తజ్ఞానవ్యా శ్రీ వ్యు చేదు, అందువలన వృత్తులయందు 

అజ్ఞాతత్వమును లేదని తెలియవలెను, 

అవ, చిదాభాసకూటస్థులలో నొకటి వికారియు మజియికటి యవికారీయు 

ననుటకు ఊహేతువును జెవ్వచున్నాండు:--- 

న్లో, ద్విగుణీకృతవై తన్యే జన నాశానుభూలితః, 
అకూటస్థం తదన్యత్తు కరాటస్థమవికారతః, 24 

వ్యా నను మాటర్ధచిదా భానయోరుభయారకి పి చిత్తే్యే సమానే వీకస్య కూటస్థత్వ 

మవరస్యాకూటస్థత్వమి ల్యేతక్కుత ఇత్యాశంక్య చిచాభాసనిష్టయోర్జన్న నాశయోరను 

భూయ మానకతాష్ట క్షస్యాకూ టస్థత్వ మవరస్య వికారిల్వే ప ప్రమాణాభావాత్కూటస్థత్వ 

మిత్యావా----ద్విగుణీతి. 

టి, ద్విగుణీకృతవై తన్యే = ద్విగుణముగాంబేయంబడినవై తన్యమునందు; జన్మ 

నాశానుభూతిత8 = ఉత్ప త్తినిలయముల యొక్క యనుభవమువలన, అకూటస్థంజ=(చిదా 

భాసస్వరూపము) వికారియైనది. తదన్యత్తు = దానికంటెవేజిగు చైతన్యము, అవి 

కారతః = నిర్వికారత్వమువలన, కూటస్థం = కూటస్థముగలది యగును, 

కా, వృత్తులందు రెండువై తన్భములు గలవు. వానిలో జన్మ 

నాశములు గలది గనుక చిదాభాసన్వరూపము సవికారను, కూటస్ట 

చైతన్యము నిర్వికారమును నిక్వ్యమును నగును, 

అవ, చిదాభాసునికం టె వేజుగా కూటన్థుని సీవే కల్పించితివి. పూర్వీకు 'లెవ్వ 

రును అంగీకరించరు. అను (వ ప్రశ్నకు సమాధానము ఇెవ్వుచున్నాండు:--- 

న్లో అంతః కరణతద్వ 3 .తిసాథీక్యాదావనేకళా, 
o Fe కరూటస్థ ఏవ సర ల్ర పూర్వాచా_ర్యెర్వినిశ్చితః, 2 గ్ర 

వ్యాం చిదాభెసవ్యతిరి క్త కూటస్థాభ్యువగమ స్స పకపోలకల్స్పిత ఇత్యాశంక్యాా 

ఇ్రాాబె EY కాటన ర్థఫ్యోదషాదిక శ్వా స్టైవమి ల్యానా=. అంకణరణోతి, “ అం త౭కరదం 
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తద్వ ల త్తి సాఠ్నీ వై తన్యవి గృవాః, ఆనంద రూ వస్సశత్యస్సన్మి న్నా తానం చవద్యసో 

ఇత్యాదా విత్యర్థః, 

టీ. అంతశరణశద్య  శ్లిసాతీత్యాదౌ = అంతఃకరణము తద్వ త్తిసాక్నీయను 
మొదలగువాక్యములందు, కూటస్థ ఏవ = కూటస్థుండే, సర్వత, = అంతట, అనేకథా= 

పలువిధంబులంగా, ఫూర్వాచార్య్యై! = ఫూ ర్వాచార్యుల చేత, వినిళ్చితః = నిశ్చాయించం 

బథజెనుం 

తా. “అంతకరణతద్వ్భృత్తిసాతీ వై తన్యవిగృహః, ఆనందరూవ 
స్పత్యస్పక౯- కిన్నాళ్తానం ప్ర వద్య న నీవు అంతఃకరణమునకును 

తదగ్ధ్భృత్తులకును సాతీవి. వైతన్యస్వరూవుండవున్తు ఆనందరూపుండ 
వును, సత్యస్వరూపుండవును అగుచు నాస్వరూవము నెందుకు భానింపవు? 

అని దినియర్ధము. ఇ త్యాదివాకరములయందు (శీశంకరాచా ర్యాదులు 

కూటస్థుని నిరూవించిరి గాన నిది సక పోలకల్సితము గాదు, 

అవ. కూటస్థునికం టె వేజగు చిదాభాసుండును వూ ర్వాచార్యులవే నంశీకరింపం 

బడే నని చెవ్వచున్నాండు:ా 

న్, ఆక్షాభాసా శ్రయా శైవం ముఖాభానా శ్రీయా యథా, 

గమ్యంచతే శాస్త్రయు_క్రిఖ్యామి త్యాభాసశ్చ్ వర్ణిత, 26 
వ్యా. కూటస్థాతిరి కృళ్చిదాభానో౬పి తె ర్వర్థి తఇ త్యాహా....-అత్తాభాసేతి. అత్తా 

చాభాసక్ళాశ్యయశ్చా తాభాసా శ్ర యాశ్నేతి ద్వంద్వస్సమాసః ముఖాభాసాశ యా 

ఇత్యశత్రాపి తథా. ముఖం ప్రసిద్ధమాభాసో ముఖ ప్రతిబింబ ఆఅశ్ర్రయో దర్పణాదిశ్పేతి. 

(త్రయం యథా వ్రత్య కేణావగమ్య తే వవమాత్తా కూటస్థ అభాసళ్చిదాభానః ఆ శ్ర 

యోంతంకరణాదిరితి శ్రయోజాపి శాస్త్రయు_క్తిభ్యామవగమ్యంత ఇత్యర్థః. అత్ర బా 

భాసళచ్చేన కూటస్థాతిరి క్షశ్చిదాభాసో వర్ణిత ఇతి భావః మననసస్సాత్నీతి బుజ్జేస్ఫాతీతి 
బుద్ధిసాత్నీణః కూటస్థస్య ప్రతిపాదకం శాస్త్రం “రూపం రూపం (వ్రృతిరూపో బభూ” 

వేతి చిదాభాసప్రతిపాదకం. వికారిత్వావికారిత్వరూపా యుక్తి? పూర్వ మేవో క్పేతి 

భావః. 

టీ. ముఖాఖాసాశ్రయా యథా = ముఖంబును ప్రతిబింబమును దర్పణము 

నెట్లులో, ఏవం=ఈవిధము-గా, ఆత్తాభాసా శ్రయాశ్చ-అఆత్మ = కూటస్థుండును, ఆభానసజు 

చిదాభఖానుండును, ఆక్కయాళ్న స = ఆఅంతఃక రణమును, శ్యాస్త్రయు క్టిభ్యాం జ శా స్త ము 

చేతను యు కృలచేశను, గమ్యం తేజ తెలియబడుచున్నది. ఇతి=ఈలాగును ఆభాసశ్చ = 
చిదాభాసుడును, వర్థితః ణు వరి ంహంబ డెను, 
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తె, ముఖమును తత్స) తిబింబమును దర్పణం? ఎను లోకము 

నందు వ్ర సిద్ధమైన తెబింగున కూటస్థుండును, దిదాఖఫాసుయను, అంశః 

కరణంబును శొస్త్రయు కులచే సు వ్రనిద్ధంబులై యున్నవి. అని కరూటస్థుని 

కంశు వెబుగా చిదాభాసు డంగీకరింపంబడెను, 

అపు చిదాభనుని అంగీకరింపంగూడ దని ఫూర్వపతీ., యధి త్నేపించుచున్నాాండు:లలా 

వ్ల, బుద్ధ్యవచ్చిన్న కూ ట్టి: లో కాంతరగమాగమా, 
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చ్యా. కే తత చిదాభాసమాతీ పతి-బుద్ధీతి. స్వస్మి క్ కల్చ్యృమానయా బుస్థాప 

చ్చ్భిన్నకూటస్థ వ్ ఫఘటద్వాారా నుటా కాశ ఇ బుద్ధిద్వారా లోకా “ంఠరగమనాగమనే 

కర్తుం శక్నో తి. అతళ్చిదాఫాసకల్ప నాయాం ఇారవమిలి భావః, 

టీ. బుద్ధ్య్యవచ్చిన్నతూటస్థః = బుద్ధిపరిచ్చిన్నుం డగు కూటస్థుండు; లో కాంతర 

గమాగమాొ = స్వ ర్రాది భోకంబులః గూర్చి గమనాగమనంబులను, ఘటాకాశ ఇవ జ 

ఫఘటాకాశమువలెను, కర్తుం=జచేయుటకొ ఆకు, శళ్త$ణు సమర్థుండు; అభా'సేన = చిదాభోను 

నితో, కిం = వీమి ప్రయోజనమో, వద = చెప్పుము. 

తొ, బుద్ధియందు వ్యాపించియున్న కూూటస్థుయు ఘటా కాన మున 

వంటివాడు. లేకు స్షన్రాదిలోకములకు గనునాగవునంబు ఛొనస్వ 

సమర్ధుడు. బుద్ధియందు చె చైతన్య ప్ర పతివింబము నంగికరించినండనం 

బ్ర యూజన మ మున దో చెప్పుము. ప్రయోజనము "లేవని భొవము. 

అవ. చిదాభానుని కకం చుటకు. గారణముం జెస్పుచున్నా దుః 

న్, శృణ్వసంగః పరిచ్చేవమా త్రాజ్జీవో భవే న్నహి, 

అన్యథా ఘ ఘటకుడ్యా దై న్ రవచ్చిన్న స్య జీవ తౌ, ణం 

వ్యా. అసంగన్య కూటస్థన్య బు! ద్య్యవచ్ళేదమాత్రేణ జీవత్వం న భుటలే, అన్య 
ధాతిప్రుసంగాదితి పరివారతిశ స ణషనంగ ఇతి. 

టీ. శృణు = వినుము. అసంగః = సంగములేనిచిదాభానుండు, పరి చేడమా 
త్రాల్ = వేరినంతమాత శత్రమును జీవః=బీవుండు, న ఛ వెద్ధికాంజాలండుగ దా, అన్య భా 
త్తు కానియెడల, నుబపజ్యాడై స్రో=కుండ, గోడ మొదలనవాని చేశ, అవచ్చి చిన్న న్మః 
కూడుకొనినచై తన్యమునకు, జీవతా = జీవళ్వము, భవేల్ = శావలసివచ్చును. 

తొ, ఎట్లు సుటము కుడ డ్యము 'మొదలగువానియందు వొ; కం 
బగువై కన్యము. జీవుడు కాకుండునో యట్లు అంతఃశక రణవుందు న్యా్యాపిం 
చినకూట టస్థచై తన్యమునకు బెవత్వము ఘుటింప దని తాత్పర్యును, 
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అవ. అంతఃకరణమునకును భుటకు జ్యాదులకును 'దారతవమ్యుము కలదని శంకించి 

యట్టి తారతమ్యంబువలన'నే కూటస్థునికం టె స్వచ్చ మగు అంతఃకరణమునందుం చ తి 

ఫలించిన చిదాభానుడు వేజని సిద్ధించు నని మూండుశ్లో కములలో నిరూపించు 

చున్నాడు: 

శ్లో న కుడ ి సదృశీ బుద్ధిస్స గచ్చత్వాదితి చే_క్తథా, 

అస్తు నామ పరిచ్భేటి క్రిం స్వాచ్యేన భవే త్సవ, 29 

వ్యా. బుద్ధికడ్య యోస్స్వాచ్భాగిస్వాచ్బా్యాభ్యాం వైషమ్యం శంక'తే.నేతి, 

ఉాళ్తం స్వచ్భత్వం పరివ్ళేదప్ర, వయోజకం న భవతీ త్యాహ..తథా, ఆ_స్ట్టీతి. 

టీ, బుద్ధిక=బుద్ధి, స్వచ్చ త్వాల్ ==నిర రృలవగుటవలన, కుడ్య సద్భకీ=గేో డపంటిది, 

చేతిచేల్ = కాదంటి వేని, కభాజలవిధముననే, అస్తు నామ = అగుగాక పరిచే దే= 

అవచ్చిన్న శ్వపశమునందు, స్వాచ్చ్యేన = స్వచ్భత్వము చేత, తవ = నీకు, కిం = ఏమి, 

భవేత్ = అగును! (నీమి లాభమును లే దనుటు. 

తా, బుద్ధి నిర్ల లమైనది. గోడ మలినమెైనది. కాన ెండును 

సమానములు గవ. "తంట పని సమానములు గాకపోవుంగాక, అట్టి 
యుపాధుల భేదము అవచ్చేనసకుమునందు అవచ్చిన్నునకు లాభనష్టం 
బులం గలుగంచేయయాలదు, 

న్స్ ప్ర స్థన దారుజన్యేన కాంస్యజన్యేన వా నహి, 

విశ్తేతు _స్థండులావీనాం సరిమాణం విశిష్య లే, 30 

వౌ. ఉక్త మర్గం దృహ్హాం తేన స్పష్టయతి.... ప్ర స్థేసతి. దారుశాంన్య 

జన్యయోః ప్రన్థయోస్టి శే స్వచ్చ త్వాస్వచ్ళ ల్వే తండులపరిన ణే న్యూ నాధికభావ 

పీతూ న భవత ఇత్యర్థః, 

ట్రీ, చారుజన్యేనజకొయ్యవలనం బుట్రినదిగాని, కాంస్యజన్యేనవా = కంచువలన 

"నేర్పడినట్టిదిగాని ప్ర ప్ర సేన = కుంచము'జేత, విశే కుక=అ మ్యెడివానికి తండులాదీనాం= 

బియ్యము మొదలగు చానీయొక్క వరిమాణంజ నంత, న హి విశివ్య'లే 'తారతమ్యమును 

బొందదు. 

తా, అమ్బెడువానికి కంచుమానికతో కొల్చినను కొయ్యమాని 
కత్రో ఇాల్పినను బియ్యము ముచలగుబానివపరిమాణము సమానముగా 

నుండును. అట్టులే అంతః కర ణావచ్చిన్నుండు దేన్చండై నయెడల సుట 

కు జ్యాద్య్భవచ్భిన్నుండు జీవుం జేల కాయాడ దని శంకించువాని 

భావము, 
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న్లో, పుమూణావిశేపే2వీ ప్రతిబింబో విశిష్యతే, 
౧ (3: 

'కాంన్యె యది తేడా బుద్ధావప్యాభానో భవేద్బలాత్ . తే 

వ్యా. కాంస్య ప్ర గ్టే తండులపరిమాణాధి క్యాభ" దేజపీ ప్రృతిబింబలత ణమాధిక్య 

ము ప్రీ త్యాశంక్య త్త ల్సి బుద్ధావకి చిదాభాొసో ఛవ తె వాంగీక్ళ తస్యా ది త్నాహ-పరి 

మాణావిశేవ ఇతి. 

టీ. పిమాణావిశేషే౭.పి = పరిమాణమునందు తారతమ్యము లేకపోయినను, 

కాంస్యే = కంచుమానిక యందు, పృ్కతిబింబి= ప్ర బిబింబము, విశిష్ట లే=అతిశయించు 

చున్నది. ఇతి యది=ఈలాగంటి వేని, తదా = అహ్వుడు, బుబ్ధావపీ = బంద్ధియం దును, 

ఆభాసః = చిదాభాను(డు, బలాత్ = సీవాక్యబలమున, భవేత్ జజ అగును 

తా. దారుపా త్ర, మందును కాంస్యవా శ్రీ మందును బరిమా:. 
అ nT అ, అచ 

మొక్క_ కుయెనను కంచుసా త్ర మునందు థాన్యము ప్రులెషులం సున్సు 

అంటి పని నట్టులే కంచుపా త్ర మువంటి యంతఃకరణమునంయు మత 

న్యము ప్రతివింబించును. ఆ ప్రతిబింబమే కూటస్టునికం ఏ వేటగు 

చిదాఫాసుం డని యంగీకరింపక తీరచని భొవము. 

అవ. ప్రతివింబమును నంగీకరించినమాత్రమున చిదాభాను నంగీకరించుట యెట్లు 

గును? అనుదానికి సమాధానము:--- 

నో, ఈపద్భాసనమాభానః పృతిబింబ_స్తథానిధః, 

వింబలతుణహీనస్సళా బింబవద్భాస తే న హీ, py 

వ్యా వ్రతిబింబాంగీకారే చిదాభఖాసః కథమం కృత స్స్య్వాది త్యాశంళ్య ప్రతి 

బించాభాసళబ్దా భ్యామభి ధేయస్యార్థ సి క్యాది క్యా హఈవదితి. పృ శిబింబస్వా ఖా 

త్వం కథమిత్యాశంక్యాభాసలతణ యాగాది త్యాహ--_ బింబలత, జతి, హి యిస్తా 

గారణాక్స)తిబింబో బింబలక్షణరహితో బింబవదవభాన శే అతో *పాతో గ్చింబా 

ఛెస ఇతి ఫావకి, 

టి. ఈమద్భాసనం=ఇంచుక వ్ర కాశిచుటు ఆభాసః = అభాసము- (ప్రతిబింబ$ 
ప్రతిబింబము, తథావిధః = ఆట్రిర్తీతిగలది. స$=ల ప్రతిబింబము; బింబలత ఇహీనన్చక్ అ 

బింబలతణము లేని దగుచు, బింబవత్ = బింబమువ లె, ఛానలే హొ ణు వ్రశాళించు 

చున్న దిగదా. 

తా. అభాస మన ఇంచుక ప్రకాశించునది, అదియే వతివిం 
బము, అట్టిది వింబలవీణము లేక బింబనున లె ఫాసిల్లును, వాన 

బింబ మనినను చిదాభాసుం డనినను నొక్క_టియే, 
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అవ. ఆభాసమందు పృతిబింబలక్షణమును సమన్వయము చేయుచు న్నాండు:-_ 
UU 

న్గో ం ససంగత్వవి కా రాభ్యాం వింబలతణహీన తా, 

స్ఫూ _ర్సిరూపత్వ మేతస్య చింబవ ద్భాసనం విదుః, 83 

వ్యా. ఆభాసలక్షణయోగిక్వ మేవ స్పష్రయతి---ససంగ త్వేతి. ఏతస్య చిదాభా 

సస్య సంగత్వవి కారిత్వాభ్యాం బింబభూ తాసంగా వికారివై తన్యలమీణహీనత్వం సర 

రూపశ్వం  బింబవదవభాస సనమిత్యర్థః. హీతులకణరహితా పూతువదవఫొసమా 

హేత్వాభాసా ఇతి పదిశ్యర్థః, 

టీ, ససంగత్వవిశా రాభ్యాం = సంగముగల్చ్పుటయుం  వికారమునందుట యను 
రెండుధర ముల చేత, బింబలమీజహీన తొ = బింబల క్ష ణములు లేకపోవుట, (భవతి = 

అగుచున్నది. వీశస్య = ఈ ప్రతిబింబమునకు, న్ఫూ_ర్హియాపత్యం= ప్రకాశరూవళ్వము, 
బింబవల్ = బింబమువల్కె భాననం = ప్ర కొళించుట యని; విదుః = తెలిసికొనిరి. 

తా, బింబలత్ణము లేని దగుచు బింబమువ లె. బ్ర శౌాశించునది . 

వ్ర తిబింబము, వ్ర తివింబను దర్పణగతమాలిన్యాదిధర్మ ములంబెందును, 

డ్ శ్రి గిలయావివికారములం 'జెంచును గనుక వంబలకణములు దాని 

యందు "లేవు. సృకాళిం చుట యనునదియే బింబనుతో పోల్కి. గాన 

వ్ర తిబంబలవ ణము దర్చణాప్ర, పతిబింబమున సమన్వితము., ఆభాసం బనిన 

నీపేయే. 

అవ. ఇటుల చిదాభానుని నిరూపించి యతడు బుద్ధికం టె వేజని తెల్పు 

చున్నాడు: 

శ్లో, న హీ ధీభావభావిత్యాదాభాసో= స్తీ ధియః పృథక్, 
యథా మృదల్పమేవో_క్టం థీరవ్యేవం స్వ బేహతః, 84 

వ్యా. ఇళ్టం చిదాభాసస్యా ప్రయోజకతాం నిరాకృత్య ఇదానీం తస్య బుేక 

పృథక్ల ఎవం సౌధయితుం ఫూర్వవమమావా ---నహీతి. యథా మృది నత్యామేవ 

ఛవక్  భుటో నమృుదో భిద్య'కే తద్వదితి భావః. న న్వేవం తర్హి బేవోతిరిక్తా థీరపి న 

సిభ్యేదితి ప్రతిబంద్యా పరిహారతి, అల్నమితి. 

టీ. ధీభావ భావిత్వాల్ =బు స్ధియుండిన'ే యుండెడిచాండగుటవలన, ఆభాస$= 

చిదాభాసుండు, యథా మృత్ = మృత్తువలె, ధియఃజబుద్ధికం టె, పృథక్ = వేజుగా, 

నాప్టి హిజులేండు కదా. అల్స మేవజన్వల్పముగ"నే;, ఉక్తం = చెప్పంబడినది. వీవం = 

ఈవిధముగా, స్వచేవాతః! = తనజేవాముకంటెె. థీరపి జ బుద్ధియు, న = వేజుకాదు. 
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తా, బుద్ధి యుండినలగాని తత్రతిబింబితుం డగుచిదాభాసుః 

డుండండు. కాన బుదికంశు "వేలుగా చిదాభెసుండు "లేడు. మట్టికంకె 

కుండ చేటుగా నురేడునా? ఉండదు గదా యని శంకిందయా నిట్లం 

గీకరించితి మేని స్ట్లూలదేవా ముండిననే బుద్ది యుంశును గాన స్థూల 

చేసాముకంటు బీదియు వేలుగా వే దని 'మనవలనీవచ్వును. శేనుక 

నీవూరషపకుము యు కము కా దని సిద్ధాంతి ప్ర వ,తిబంది యిచ్చు 

చున్నాండు. పృ ప తిబండి "యనగా వాది యొక దోషమును గనుపటు 

పంగా చానివైగ బ్రలీవాది యంతటి మణియొకదోపషమును వానివతు. 

మున గనవణ నుట. 

ఆవ. ఫూర్వవతకారుండు _ర్రతిజందిమోచనముకు శంకిం చుచు న్నాడు: 

న్డ్, దేహే నృులేఒపి ప్ బుద్ధి! స్పెచ్యా స్రావ స్తీ సి తథా సతి, 

బుద్ధేరన్యశ్చిదాభా సః ప్రశ శ్ తిషు శ్రుత, పైన 

వ్యా ర్రతిజందీమాతగం ఆ కంక జపా హీమ్యోత ఇతి, చేహ హావ్యతిరిక్తాయా 

బు ్ధేస్సవిజ్ఞానో భవతీత్యాది శు, తిసిద్ధ త్వాన్నా స _త్త్వమితి భఛావ9, నను శ్రు తిబలాదే 

వోతిరికా “ముద్ధిరథ్యుహమ్య తే మ వేత్తర్తిప్ర, వేళశుతిబలాద్చుద్ధ్యతిరి కృళ్చిదాభాసోఒష్య 

భ్యు-పేయ ఇశ్యావ._కథాసతీలి. 

టీ. చేసే = శరీరము మృతే౭పి = మరణించినను, కాస్త్రాల్ = శాస్త్రము 

చలన, బుద్ధిః = = బుద్ధి, అస్లీ చేత్ = ఉన్నదంటివా, తథాసతి = అట్లులె నయెడల, 

బుద్దేః = * బుద్ధికం టె; అన్యః = వేజైను చిదాభాసః = చిదాభాసు(డు, “ప్రవేశశ్రుతి 

షు = ప్ర వేళ శు .శుతులయందు, , శ్ త$ = చెప్పబడెను. 

శా, నకేశిరమును బిద్ధియు నొక్క_టి గాదు శరీరము నష్ట్మమె 

నను సూత్షశరీరం బగు బుద్ది గల దని శాస్త్రము డెల్పుచున్న దని 

యంటివేని అట్టిశా స్త స్త్ర ము టేదికంశు వేజుగా దా, భ సుండు బుదిలోం 

ద్రివేశించె నని ఏ ఇెప్వచున్న దో గనుక బుద్ధికం+ు వేటుగా దిదాసాసుని 

సంగికరించి తీటివ లెను, 

అవ. చిదాభొనుండు , బుద్ధితో 6 గలసియే 

డగుచు బుద్ధిలోం బి, వేశించు నని, ళు శ్రుతియం చెక్క_డను వక్కాణించంబడి యుండ 

"లే దనుటకు “సమాధాసము చెప్పు చున్నా (డు? 

శ్లో, ధీయు కన్య ప్ర వేళశ్చేనై్నైతనేయే ధియః పృథక్, 
ఆక? ప్రవేశం సంకల్ప్య ప్ర, పృనిష్థ్య బ్రతి గీయతే, ఏ6 

ప్రవేశించును గాని బుద్ధ్య తిరి Es 
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వ్యా. నను బుద్ధ్యుపాధికసై్యవ ప్ర వేశో యుజ్యలే చేశరస్వేతి శంక'తే_ధీయు 

శ్షస్యేతి. ఐకరేయ శుక బుద్ధ్య తిరి క్తనై నైవ ప్ర పృవేశృళ్ళ నే వణాశ్లె వమితి వరిహరతి-- 

వత చేయ ఇతి, 

టీ, ధ్రీయు కస్య = బుద్ధితో౭గాడిన చిదాభానునకు, ప్ర వేశశ్చేత్ = (ప్రవేశ 

మంటివా, న = కాదు. ఐతరేయ = నిశ నేయ శులియందు, థియెః = బుద్ధికం టె 

పృథక్ =వేలుగా, అత్తా = ఆత్మ; ప్రవేశం = (ప్ర, చేశమును; సంకల్చ్య = సంకల్పించి) 

ప్రవివ్రక= ప్రవేశించెను. ఇతి = అని గీయతే = చెప్పబడుచున్నది, 

తొ చిదాభాసుతు. బుద్దితోం గలనసియే మతీయొక చోట 

బ్ర వేశించును గాని బుద్ధికం టె వేతుగా బుద్ధిలో (బి, వెశించుట "వేదవముం 

'దెచ్చటను చప్పంబడియుండ లే దని యన చెల్లదు, ఐక రేయ శు తియందు 

చిదాభాసుయ సంకల్పవూర్వకముగా బుద్ధిలో బ్ర, వేశించినట్లు చెప్పం 

బడెను, 

అవ. ఐశశేయ, శు గశుశ్యర్ణమును బఠించుచున్నాండువాలా 

శ్లో, కథం త్విదం సామజేహం మదృ తే స్యాదితీరణాత్ , 
నిదార్వ మూర్థసీనూనం వ్రవిష్టస్సంసరత్యయమ్. By 

వ్యా. తాం, శు తిమర్థతః పఠతికథం త్వితి. అయం పరమాశ్రా సాక్షచేవాం 

అమాణి చేహాశ్చాకజేహాసె స్సహ వర్తత ఇతి సాతబేహమిదం జడశాతం మద్భలే 

చేతనం మాం విహాయ కథన్ను స్యాన్న కథమపి నిర్వెపే హేదితి విచార్య మూర్ధసీ మానం 

కపాల (శృయమధ్య దేశం విదార్య సన్నిధిమాలే,ణ ఇత్వా వ ప్రవిష్టన్సక సంసరతి జాగ 

దాదిక మనుభవతీ త్యర్థ 8, 

ట్రీ. సాక్షుచేసాం=బం ద్రి ది యనులతోోను చేనాముతోను గూడిన, ఇదం = ఈజడ 

సమూహము, మద్భతే జ నన వినాగా కథం స్యాదితి = ఎట్టుగా నుండునని, ఈర 

ణాల్ = వెవ్వుటవలన, మూర్గసీ మానం = కపాల మధ్యప్ర, స చేశమును, విదార్య = 

చేదించి, ప్రవిస్థకి = ప్ర వేశించినవాండై ఆయం = ఈచిదాభాసు(డు, సంసరతి = 

సంసారమును బొందు చున్నాడు. 

తా, శరీరము వ్రం ద్రియములును మనస్సును మొదలగుజడ 

సమూహాము నేను చేసిది యుండ దని శిరోభాగమును భదించుకొొని 

చిదాభాసుడు పనవేశించి సంసార మనుభవించు నని ఐతరేయ శ్రుతి 

డెల్బుచున్న ది, ర బుదికం పబ వేగు చిడాభాసుడు సుద్ది 
@ థి 

యందుం బ్రవెశించె నని చెస్పయడినది, 
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ఆవ. అసంగునకు ప్ర వెళ మెట్టు లని శంకించుచున్నా శు: == 

న్ కథం ప్రవిష్టోలసంగక్సే త్స ఫన్సీ రాష్షన్య క కథం వద్, 

మాయికత్వేం తయోస స్తుల్యం విశాశశ్చ సమ_స్హయోాః, వైరి 

వ్యా నన్వసంగస్యాత నక ప్ర వేశోఒవ్యయంక్ష ఇతి శంక లే.....శథం (వ్రవిష్ట 

ఇతె. ఇదం చోవ్యం సృహావపి సమానమి త్యావాసృష్షీరిలి. సృష్తికర్శురాయిక తన్న 

దోవ ఇత్యాశం క్యాయం పరిహార ప్ర వేవ్షర్యపి సమాన ఇత్యాహ.మాయికత మిలె, 

అనయోరాయిక క్వే పీతుశ్చ సమాన ఇ త్యావా----వి నాళ ఇతి. 

టీ, అసంగః = అనంగుండగుఆత్మ్య, కథం = ఎట్టుగా, ప్రనిష్టశ్చేజ్ = ప్ర జేశించు 

ననెదవేన్తి అస్య = ఈయసంగు: డగుఅశ క్కు సృష్టిర్వా = సృషియెనన్కు కథం = 

ఎట్టు ఆగుళు! వద = చెప్పుము. తయో? = ఆప్ర,వేశించెడువానికిని నృజించెడువానికిని, 

మాయికత్యం = మాయామయత్వము, తుల్యం = నమానను. తయో; ఇ ఆయిద్దణీకిన్సి 

వీనాశశ్చ = వినాశంబును, నమ = సమానమైనది (అగు 

కౌ. అసంగుడగుఆత్మ అంతేకరణములో సెట్లు పృవేళించె 
నని శంకింసపవలదు, ఆఅసాగో మగు ఆత్మ ఎట్లు జగంబును సృజించునో 

చెప్పుము, సృజించుట మాయిక మంటి మా? 'ప్రజేశించుటయును న్యు దే 
వ వశింవెడివాండును సృజించెడివాంయను  మాయికు లనుకుకు 
శో తియందు వీరిద్దటీకి నాశము చెప్పుటయే యాభారము,. 

ఆవ. చిదాభౌనుండును నశించు ననుటకుం బ్రిమాకామును జాపుయున్నా డు 

న్లో ం సముళ్ఞాయైప. భూతేభ వస్తా సానే నర వానువినశ ర్ట 
వినష్టిమితి మై "మతే అతెమ్యె యాజ్ఞ: జ్హ వల్క్య్యు ఉవాచ హీ, 39 
వ “ప్రజ్ఞానఘన నీవె వై తేభ్యో భూ లేభ్యసృముస్థాయ తాస్వ్యేవానువినశ్య తి 

సేశ్య నంజ్ఞాఫ్టీతో బ"పాధికరూపన్య వినాళిత్వప్ర, ప శిపావీ కాం శ్పుతిం దర్శయ తి. 
నట్ వ్వ ప్రజ్ఞానన ఆత్తా ఏతేభ్యో చేహౌం ద్రియాదిరూపీభ్యక దంచ 
భూకక-శ్యేభ్యో నిమి త్తభూ తేభ్యః ఉహెధ్యస్సమ నాయ “డే తార్రభిమానం ప్రావ్య 

"తేషు వినళ్యత్సు తత్కుతం దీవ'శొలభి 
మానం జకితి. వవం.చ,కాళే ట్ర లై సోపాధికరూ పన్న వినాళిళంం యాజ్ఞ వలో 
మెలే ర్ర్య్యె ఉవాచ డూ కృవానిత్యర్థః. లె వ్ వాలీ 

టీ. ఏవకాఈయాక్ర, , భూ లేభ్యఃజపం రభూకశార్య్భము లగు జేకూం ది యాంని 
రూవమువలన స నముజ్ఞాయ = బీవత్యాఖిమానమును బొంది స తాన్యేవ = ఆబేవఃడులు, 
వినష్టిం=నాశమును బొందుచయండంగా, అనునినశ్య లీతి = అనుసరించి నాశమును బొంతు 

gC 
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చున్నాడు (జీవత్యాభిమానమును విడుచుచున్నాండు అని, యాజ వల్క్య్య8=యాబ్ద జా 
వల్క్య్యబుషి, మెత్రయ్యి = మెలే యికి, ఉవాచ హీ = చెప్పెను. ul 

ల 

తా. జీవుడు పంచభూతమయ మగునంత్యకరణ మనెడి యుపాధి 
వలన జీవ ఆసృఖమానము చెంది యది నశించినప్పుడు తానును నళించు 
చున్నాను, అనంగా జీవ త్యాఖిమానమును వదలుచున్నా(డు. అని 

యాజ్ఞ వల్కర్టి శు తి చెప్పుచున్న డి, 

అవ. కూ టస్గనిళ్య క్వమునుార్చి శ్రుతిని గనంబజచుచున్నా డు: 

నో. అవినాశ్ యమా లేత కూటస్లః వవివేచితు, 
|| సంసర్ల ఇళేషనమసంగ తథ కీ శరా ౫ అలో జల అలా ఇల నూత్రా,సంసర్ద ల ఫ్టనమసంగ త్వస్య రనాత్ ం 40 

వ్యా. “'అవినాశీ వా అశేఒయమాశ్రానుచ్చి త్రిధరా” ఇతి శు త్యా కూటస్థ 

స్తతో విభిన్నః ప్రదర్శిత ఇత్యావా_అవినాశీతి, “మాత్రాసంసర్హ స్ప స్య భవతీతి 
శు,త్యాఒవినాళిల్వే “హేతుమసంగత్వం చో కృవానిత్యాహ---మాల్రేతి. మాయంత 

ఇతి మాత్రా డేహాదయస్తాఫిరస్యాత, నోజఒసంసర్లో ఛవతీత్యర్థః. 

టీ. అయం ఆతా=కయాత్త్య; అవినాశీతి=నళించెడువాండు గాం డని చెప్పెడి 

శుుతివేత, కూటస్థః=కూ టన్థుండు; మాత్రాసంసర్ద 8=విషయములతోం గూడికొనువాండు 

గాదు, ఇ'క్యేవం = ఈలాగున, అసంగ త్వన్య = ఆనంగ కషముయొక్క; క్రీ ర్తనాల్ = 

చెవుటవలను ప్రవివేచితః = వివేచన చేయంబడెను, 

తా, ఆత్త నించెడువాడు కాడు. ఆతడు దేవహోాదులలో 

౦స క్షి నొందండు, అని యనుటం బేసి యిీబ్బహదారణ్యక శు తి కూట 

నే వ్రతిపాదించుచున్నదని గ్రృహింపనగును. 
అవ. “జీవాపేతి మిత్యాది శ్రుతి జీవుడు (చిదాభానుండు నశింప డని 

"చెలుచుండ నా చిదాభాొను(డు నళించునని యనుట తగదు, అనుటకు నమాధానముం 

eA 

BEN 

జెద్వు చున్నాడు: 

న్, జీవావేతం వావ కీల శరిరం మ్రియతే న సః, 

ఇత్వత్ర, న విమోత్ ఒర్థః కింతు లో కాంతర గతి, 41 

. వ్యా నను 'జీవాపీకం వావ కిలేదం మృ్రియతే న జీవో 'మి/,యత" ఇతి 

శుుత్యా అస్యబో పాధికస్యాప్యవినాళిత్వం ప్రతిపాద్యత ఇత్యాశంక్య తస్యాశ్ళు)లే 
రైహాంతర ప్రా వీివిషయకయా నాత్యంతికనాశ్థాభావపరత్వమి త్యాహ.-_ జీవా పేత 

మితి. జీవాపేతం జీవరహితం జీ వేనత్య కృమితి యావత్. చావ వీవ జీవో న మ్రియత 

శరర, . ఆ ఫీథి 
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టీ. జీవాెపీకం = జీవునిే వదలి 'పెట్టంబడినట్టి, శరీరంచావకిల = శరీరమే, 

మ్రియలే = నశించును. సః = ఆచిదాభాసుండు, (జీవుడు) న (మ్రియశేతి = నశింప 

డని, అత్ర=ఈ్ళశ్రుతియందు, వియోతు$=మోతము, అర్థ$=అర్థము; న=కాదు. కింతు=ః 

ఇంక నేమి యన, లోకాంతరే=లోకాంతరమున్క గతిక=ప్రా స్తీ పీ (అగుచున్నది 

ఈ “జీవావేతం” అనుశ్రు తి శరీరము స నశించును గాని జీవ్రంయ 
నశింపండని చెప్పుచున్నది. జీవుడు నశించు నని నీ వెట్టు చెప్పితి వని 

యనవలదు, ఆశుతి మోక్షమును 'జెన్చుట లేదు, జీవుండు స్థూల శరీర 

మును వదలి లోకాంతరములకుం బోవు నని చెప్పుచున్నది గాని మోకు 
దశలో శివత్వము నశింప దని చెప్పుటలేదు. అనంగా జీవునకు ేహోం 
తరస్రా ప్లినిం జెప్పుచున్న దెకాని మోకుదశయందు నాశము బే దని యా 
శ్రుశే గ్రే చెప్పుట లే దని యభిప్రాయము, 

అవ. జీవుడు నళించునెడల నళింపని (బృవామును దాను తెలిసికొను బెట్టు 1 

అను (ప్రశ్నకు సమాధానము 

శ్లో, నాహం బ హేతి బుద్ద్యత స స వినాశీతి చేన్న తత్ , 
గం SE 

సామానాధికరణ్యస్య “ాథాయావవి సంభవాత్ . 42 

వ్యా. నను జీవస్య వినాళిల్వేఒవాం ద్రహ్మాసీ త్యవినాళి బ్రహ తాదాతక్య్య 

జానం న భఘటత ఇతి శంక తే నావామితి. వినాశీ స జీవో౭హం, బెహీలి .బ వొ 
Sy (J (UJ 
రూ పేణాత్తానం న బుస్ధ్యేత న జానీయాత్. వినాశ్యవి నాళినో లేకళ్వవిరో ధాదితి 

చేను ఖ్య 'సామాచాధికరణ్యాభా చే2.కి చాధభాయాం సామానాధికరణ్యనంభబాత్" . 

జీవభావబాభేన ,వాభావోజఒవగంతుం శక్యత ఇత్యాహ---న తదితి, 

టీ. నః వినాశీ=ఆ నళింభెడి జీవుడు, అవాం బూ బ హేతి=నేను ద్రవ మనిన, న 

బుద్దే లేతిచేల్ = ఎలుంగండని యనెదవేని, తత్ = అట్టు, న=కాదు. సామానాధికర 

ణ్యస్య = సామానాధికరణ్యమునకు, చాధాయామపి = బొాధయందును, నంధవాల్ = 

సంభవించుటవలన (న తల్ =అట్టు కా దని. ఫపూర్వవాక్యముతో నన్వయము. 

తా. నించెడి జీవుంశు నశింవని బ్రహామే నే నె నని యొట్టునుకొొ 

నును? న్రడి విరుద్ధము గదా యని యనవలదు. నేను బ్రహము ననంగా 
నాయొక్క క ర ర్రృీత్వస్నరూవ ము సక్యము, నానిజరూవము బ్రహ హాూమే 
యని దీనిభావము, దీనిని బాథానామానాధికరణ్య మని శాస్త్రజ్ఞులు 
వ్యవహరింతురు, 
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అవ. ఈ యర్థమునందుం (బ్రమాణముం ననంబజచుచున్నా6ండు: 

నో 'యోఒయం స్థాణుః వ పుమూానెసు స్రంధియా స్టైణుధిరిప, 

బ్రష పోస్ త్రి ధియామ్యేషో హ్యృహపాంబుద్ధిర్ని నర “ర ఇతే. 48 

వ్యా. 'చాధాసామానాధికరణ్యేన వాక్యార్థ ప్రతివ త్తి ప్రకారో వా_ర్దికకార 

స్పృద్భహైంతో౭.భిహితళ ఇతీమమర్థం త్రద్వాక్యోదాహరణపఫూర్వకం దర్శయతి----యోడ 

యం స్థాణురితి. సామాశాధికరణ్యన్య చాథార్థశ్వం గస్థాణురేవ పుమా” నిత్నసీ 
శీ 

న్యాశ్యే పురుషత్వ బో భేన స్థాణు శ్వబుద్ధి న్నివ ద గ్గే ల యా ఏవ మవాం బ్రవాన్మీతి 

బోథేనావాం బుద్ధిః కర్తానా నుసీ . శ్యేవ మాదిరూ పా సర్వాపి నివ_ర్యత ఇతి, 

టీ, రూ౭యం = పయ స్థాణుః = దుంగ గలదో, నవ! = ఇది, పుమూక్ = 

పురుషుడు (ఇతి=ఇట్రి, పుంధియా = పురుష బుద్ధిచేక, స్టాణుథీరివ = స్థాణుబుద్ధివలెచే, 

టి హాస తి ధియా౭వీ = "నేను బ్రమ నన: జ్ఞానమునేకను, నిహా అహంబుద్ధి! జ ఈ 
wt 
యహాం బుద్ధి నే ననుజ్ఞ్జానము, సవ వర్ధతే హీ = నివర్టింపంజేయంబడుచున్న దిగదా. 

య తా, “వాలా "రేషః ప్రమాన్” (స్రాణువుగంచోంచునది వృమషుండు) 

అనెడి వ వాక్యమందు పురుషత్వబుద్ధి చేత స్థాణుత్వబుద్ధి నివ_ర్హించు చున్నది, 

బది సామానాథికర్యూముయొక్క చా ఛార్థమందో నృష్టాంత మగును, 
(1 5) $ ని 

ఈ ప్రకారమే అహం బ్రహ్వాస్మి యనెడి పేధచేత నేను క రనెతి 

ననెడి యితాదిరూప సర్వసంసారబుడ్ధి (అహాంబుద్ది) నివ రించుచున్నది. 
యట అవాలని 

న్లో, నె నైష్కుర రృృసిద్ధావ ప్యేవమాచా రై స్స ఫ్రఫ్టమారితమ్, 

సామానాధికస్ వణ్యస్య బాభార్ధర్యమతోఒస్తు తత్, 44 

వ్యా. నైప్కుశ్య్యేతి. వీవము న్తేన దృకాశేణాబాక్యుర్యా ర్లికకాశై రై వషమ్క- 

ర్భ్యసిద్ధా సామానాధికరణ్యస్య బా ధార్థత్వం స్పపష్పమారికమితి ఫలితమావా._.-అతో2 

స్తుతదితి. అత? కారణాద్భహ్తావామసీ తి వాశ్యే త త్సామానాధికరణ్యస్య చాభార్గళ్వ 

మసి పర్యర్థకి. 

టీ, నివంజకవిధముగాను, నైమ్క-ర సీద్ధావపీజనై వర సిద్ధి యను గృంగం 
బునన్వు ఆచా'కైష్టః = సురేశ గరాచార్యుల చేత, సామాచాధి కరణ్య న్య = సమానవిభ క్షి 

ప్రయోగమునకు, వా భార్థత్వంజబాధయే యర్థముగాం గల్లుట్క, స్పప్పం = స్ఫుటము'గా 

ఈరితం = చెప్పబడినది. అతే8=ఈ హేతువువలన, తల్ =ఆసామా నాధికరణ్య బా థార్థ 

తరము, అన్ను = చేను బ్రైహాను నైతి న నెడివాక్యమం దగుంగాక, 
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తా, ఈవిధముగా నైష్క ర్యసిద్దియందు చేను బ్రహమ నను 

నప్పుడు నెను అనెడి చిడాభాసరూవము బాధిత ౦బగు నని రసోమానాధి 
కరణ్యము బా ధార్థక నుని సు రెశ్వరుని చేం జెప్పుబడెను, కనుక నదియే 

యు క్షముగా నున్నది, 
ఆవ, ఇట్టి సామానాధికరణ్యము 

శంకించి చెప్పుచున్నా (డు: 

న్ సరం బ్రహ్హేతి జగ్చ్తా సానూనాధికరణ్యవర్ , 

అహం బ్ర తి జీవేన సమానాధికృతిర్భ పల . 45 

వ్యా, నన్వేవమపీ శ్రుతిమ బాభాయాం సామానాధికరణ్యం న "కాపీ దృష్ట 

మి త్యాశంక్య సర్వం హ్యేశద్భ్ర హే త్య శ్ బాభాయాం సామాగాధికరణ్య దృష 

మతో2త్రావి తద్వద్భవిష్యతీ త్యావా---సర్వం బ్రహేేతీతి, 

టీ. సర్వం బ్రహ్మేతి = అంతయు బ్రవామే యని, జగతా = ప్రవంచముతో 
సామానాధికరణ్యవల్ =సామా నాధికరణ్యమువ లె, అహం టబ, హ్లేతి = నేను బ్రహమ 

నని, చే వేవాడేవ్రనిలో, సమానాధికృతిః=సామానాధికరణ్యము, భవేత్ =అగును. 

తా, “సరం "హ్వాతద్భ “హా అను శ్ తియందు సర్వము 

బ్రవమనునపుడు సర మనునది యసత్యము, టప బహమనునది నిజము, 

తసి యెట్లు గృహింపవలెనో అల్లే నేను ద్రవము ననునవుడు నే నను 
నది యన సత్యము. బ్రహ నునునదియే నిజ మని గ్రహింపవలయును. 

అవ. అటులై నయెడల వివరణ కారులం సామానాధీకరణ్యమునక చాధాశ్వము 

"నెందుకు నిలాకరించిరి అను వ ప్రశ్న మునకు సమాభానము;=- 

న్లో, నామాగాధికరణ్యస్య బాథార్థత్వ్టం నిరాకృతమ్, 

పృయత్నతోో వినరణే కూటస్టీసన్ట వివక్షయా. 46 
వ్యా. నను కర్ణి విరణాచాకైగర్భాధసామానాధికరణ్యం కుతో నిరాకృతమి 

త్యాశంక్య తె తై రహంళచ్దేన కకాటస స్థన్య వివక్షీత శాషాది త్యావా--సామా నాధికరణ్య శే స్యేతి. 

టీ, వివరణతో = నివరణము నందు, కూటస్థస్య = కూటస్లునియొక్క; వివక&యా = 

చెప్పవలె ననెడి యిచ్శ గ్భ చేత, ప్రయత్నకంజప్ర యత్నమువలపే, సామానాధికరణ్య న్య నం 

సామానాధికరణ్యము నకు, చాఫర్థత్వం = బోఢయే యిర్ధము?ాం గల్వుట) నిరాకృతం= 

నిరాకరింపంబడినది. 

శ్రుతులలో మజెచ్చటనైనం గలదా యిని 

కా, వివరణకారులు నే ననుమాటకు కరాటస్టుం డర్థ మని యంగ 

కరించి నేను బ్రహ్వమ ననునప్పుడు ఈ సమానవిభ_క్రి ప్కరెరాగము 
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జాథార్థకము గా దని నిరూపించిరి, నే ననగా కూటస్థుండు. అకండు 
అచాధతుండు గాన నీసామానాధికరణ్యము చాథార్థకము గా దని వారి 
(నివరణకారునిి యభిప్రాయము, 

అవ. దీనిచే వివరింశ్రేదున్నా(డు:-.. 

న్లో నో ధిత _స్థంపదార్థిో యః కరూటస్థో బ్రహారూపష వతం, 

తస్య వక్తుం నివరణే తథో క్త క్షమికేరత్ర చ 47 

చ్యా. కూ టస్థళ్వవివక్షయేత్యు క్ష కృమర్థం విష్చేశోరి__శోధిక ఇతి. శోధితో 

బుద్ధ్యాదిభ్యో వివేచిత స్త్వంవదలవ్యే యః కూటస్థో వమ్యమాణలతృణ స్త స్తస్య బ్రా 

రూవతాం సత్య త్వానిలత్షణబ వారూపతాం వక్తుం వివరణాదిషు బాధాసామానాధి 

కరణ్యనిరాకరణ పూర్వకం ముఖ్యసామా నాధికరణ్యము _కృమిత్యర్థః 

ట్రీ, థో ధిత$ =బుద్గ్యా దులవలన వేయువజచంబడిన, క్వంపదార్థ $=త్వం పదార్థమైన, . 

యః కూటస్థః=ఏకూ టస్థ్థండు గలండో, కస్య=అతనికి, బ్రవ్వరూపతాం్యబ్రవ్యాస్వరూప 

మును వ కం=చెప్పుటకొఆకు, వివరణే = వివరణ గ్యంథమునందు; శతథా = ఆవిధముగా, 

ఉ కృం=వెప్పంబడినది. ఇతర్మత, త్య చ జ మణియొక చోటను, (ఉక్తం = చెప్పబడినది 

తొ, బుద్ధ్యాదివిక్షణుడును త్వంపదలమ్యారంబు నగు కూట 

స్టుండే బ్రహ వరి చెప్పుటకు వివరణకారు లట్లు బా థార్థత్వము నిరాక 
రంచిరి, 

అవ. కూటస్థుశకు బ్రహముతో నైక్యమును సంభావించుటకొ కు కూ టస్థశబ్దము 

యుక్క.. అర్థమును జెప్ప చున్నాడు: 

స్టో . జహా ౦ద్రి, యాదియు _కృస్వ జివాభాసభ్రమస్య యా, 

అధిష్టానదతినై సమో కరూటస్టోఒ త్ర వివత్యుతె. 48 

వ్యా. ఇదానీం కూటస్థస్య బ్ర బవ అట్ట సంభావయితుం కూటస్థశ బ్లేన వివక్నీత 

మర్గమావా.- బే ఫలి, అదిశోబ్దేన మనలదయో గృవ్యాంతే ఏవం చ జ హౌంద్రియాది 

క్తస్య శరీరద్వయయు క్షస్య జీవాఖాస్న భమస్య చిదాభాసరూవ భృమస్య యాథి 

బలిమి థర తన్యమ స్తీ తద్మత, పదాం తేషు కూటస్థ ల్వేన విపక్షీకమిత్యర్థః. 

టీ. చేపా హేంద్రియాదియు Po = శరీశేంది యాదులతోం గూడుకొనిన, 

చిదాభాస ఛ _శృనున్య=చిదాభాన భృ భ ముకు, యా అధిష్టాన పలి = వీయధిష్టానచై చైతన్యము 

గలదో, నెపహౌ = ఆయోానె చైతన్యము, అ శ్రీ క్షా స స్రమునందు: కూటస్థక = కూటస్థుం 

డని, వివత్యు రే=వివడ చేయాబడుచున్నా (డు (ఆంగీకరింపబడు చున్నాడు.) 

వేదాంత. 4 3 
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తా, చేశే బాంద్రి, యాదులతాదాత కష్టమును బొందినదిదాభాసున 

శాధారభూత ముగు చైతన్యమే కూటీస్టుం డని వేదాంతకాస్త్రము 

చెప్పుచున్నది, 

ఆవ. బ వాశబ్ణంబున కర్ణము చెప్పుచున్నా ఢుః=== 
WU 

నో జగద్భ్రన్య సర్వస్య యదధిఘ్రైనమిరితం, 

త తృయ్యంతే షు తదత్ర, త్ర స్యాద్య ఏ)వాళబ్దవివపీతమ్. 49 

వ్యా. బ్రవాశబ్దస్య "హార్టమావాఎ_వగదీలి, కృత్సస్న జగర్క_ల్ప నాధిష్టైనం 

యవైృ్బైతన్యం చేదాం లేవు నిరూపితం తదత, బ్రవాశల్లేన వివత్షీతమిత్యర్థఃి. 

టీ, సర్వస్య=సమ స్తమైన, జగద్భృ)మస్య = జగ క్రనియెడ్మి ధృనుకు, తయ్యం 

"లేషంజజాపనిషక్తులయందు, యత్ =వది, అధిస్థానం=అధి స్థాన మని, ఈరితం ఆ మెద్చల 

బడినదో, తత్ =అది, అత్ర, = ఈమ హావాక్యమునందు, ద్రివ్యాశబ్దదివక్షీ తం క బ్రవ్మాశజ్ద 

ముచే చెప్పబడినది, స్యాత్ = అగును, 

తా, సకలజగత్క_ల్పన కాథారభూత మై వ్యాపక మగు జైత 
న్యమె బ్ర బ హాశబారమను. 

ఆఆ దథి 
అవ. జీవుడు కల్పితుండు కాండే. జీవున కధిస్థానము కూటస్థుం డని యెట్లు 

వెప్పెదవు ! అని యడుగంగా సమాధానము చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో. ఏకసి స్నెవ చైతన్యే జగదారోవ్య తే యదా, 

తదా తదేక దేశస్య చిదాభాసస్య కా కధా, న్ 
వ్యా. నను జీవ భ్కచూధిషస్టానం వై తన్యం కూటస్థ ఇత్ఫు_క్షమనుపవన్నం జీవ 

స్యారోపిక త్వాసిద్ధేం త్యాశంక్య కస్యారోపిశశ్వం కై ములికన్యాయేన సాధయ లీ 

వకసి సెన్నితి, జగ చేకచేళశత్వం వూనేన జీవేనాత్మ నాను (ప వ్రవిశ్యేత్యాది శు తిసిద్ధమ్- 

టీ. ఏకసి న్నే వ=జఒక్క_లేమైన, చై వ తచ్వే=వై తన్యమునందు; జగతో = జగత్తు 
యదొ=ఎహ్వడు, , ఆరోఖ్య కే=ఆరోప్ పింవంబడుచున్నదో, తఠదా=అన్వుడు, తదేక బేశన్యణః 

జు దంతహ్భృతుం డగు, చిదాఖాసస్య = జీవునకు కల్పన, కొ కథా =౫ ఎక్కుడివా ర్ల రః 

తా. జగ త్తంకయు బ్రైహామందుం గల్పిత మని యొన్వుఖొని 
నప్పుడు జగదేక చేశభూతుం డగు చిదాభాసుశు బ్ర హా ముగు కూ నుని 
యందు గల్పితుం డనుటకు సంశయము "లేడు, 

ఆవ. ఇె వై కన్య మొక్క_టి గదా. తత్పదార్థ మని తశ్వంవచారన్ల మనియు సీ 
"మెందు కనినం చెవ్వుచున్నాండు:ాణా ళా 

* 
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న్లో జగ _త్తదేక దేశాఖ్యసమారోప్యస్య "భేదత, 

త_తృ్వంపదార్థ" భిన్నా స్తోవస్తుతన్నైకళతా చికే* _ $1 
వోగ నను జగదధిహైనణె తనగనె (కతా క కుదారయో 

త్ర క (ంపజర్థణూా! ne ae. నం న. ల నా పరాభవ - థి య ట్ర” ౧కన్టి ధికో భే వాస్తవ మైక్య 

మిళ్యాహ---జగదితి. జగదితి తదేకబేశ ఇతి చ ఆఖ్యా యస్య సమారోవ్యస్య త త్తథా 

జాతా వేకవచనమ్, 

టీ. జగ త్తబేకజేళాఖ్యసమారోవ్యస్య - జగత్ = జగత్తు తబేకచేళ = జగచేక 
"దేశమగు నంతకకరణము ననెడి; సమారోవ్యన్య = ఆరోపింపదగిన వదార్థముయొక్క., 
ఛేదళక8=ఛేదమువలన, తత త్రీ ్వంపదార్థా = తత్సదార్ల ర్భత్వం పదార్థములు, భిన్న = ఫిన్న 

ములు _గక=అగుచున్నవి. వస్తుక స్తజయథార్థముగా, చికే=న వై తన్యమునకు, ఏకతా = 

వికళ్వము, (అ_స్టి=అగు చున్నది). 

శా, జగడ్క_ల్సన కాథార మగు బ్రహాము తత్పదార్థము, జగ 

త్రులోం జేరినయంతకరణవుంగల్పనకు నాథార మగు చె చై తస్యేము త్వం 

పదార్థను -ఈకల్పిశములను విడనాడి మాచినయెడల చై చైతన్య "మొక్క 

ఉం యగును, 

అవ, చిదాభానుండు కల్పితుం డనుటకు హేతువులం జెప్పుచున్నాండు:.. 

న్లో, కర _ర్భృళ ద్! బుద్ధిధ రాక స్ర్రూర్త్యాఖ్యాం చాత తృరూ+పలం, 

దధదిగ్షఫాతి వురత సస భాసో=తో భ్రమో భవేత్. “ల్లై 

వ్యా. నను చిదాభాసస్య శు క్రకారజతొదివదథిహ్థా నారోప్యోధయధర, వత్తా 

నువలంభాత్కథమారోపితత్వ మి త్యాశంక్యావా---క_ర్భృత్వాపీనితి. బుద్ధ్యు పాథి 

ద్వారా సమారోవ్యమాణా నృ__ర్భృత్వభో కృత్వపుృమాతృత్వాదీక్ న్ఫురణలతణ 

యాత్తరూవత్వం చ దధత్సురతోోభాతి స్పష్టం ప్రతిభాస లే. అత ఆభాసః కల్పిత ఇత్యర్థః. 

టీ, కర్ణ త్వాదీక్ = కర్భృశ్వను మొదలగు, బుద్ధిధర్తాక్ =అంతఃకరణ ధర్మ 

ములను, స్ఫూర్హా ఖ్యాం=న్ఫురణ మను పేరుగల, అత్మ రూపతాం=ఆ తే తృరూపత్వ్టముశు, 

జధల్ = ధరించినవాండై, పురత3=ముందు, విభతి= ప్ర కాశించుచున్నాండు. అత8 = 

ఈ హేతువువలన, అభాసః = చిదాభానుండు \ భృమః = భ్రాంతికల్పితుండు, భణిత్= 

ఆగను... = 

తా, చిచాసానుండు నేను క ర నని యనుకొనును, కర్త S నము 
అవి 

తేనది కాదు. అది బుద్ధిధర్మ ము, పృకాళించుట యాత్మ ధర్మ ము. ఈ 
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"రెండింటిని చేర్చుకొని దర్పణధర్మ్మ మును నుఖధర్మ మును "చేర్చుకొని 

యెదుటం బ్రకాశించు ముఖిప్ర, తిబేంబమువలె చిదా భాసుడు భాంతి 

కల్సితుం దస నని భావము, 

ఆవ, ఇట్టి (భ్రాంతికి గారణముం చెప పు చున్నా (దుః 

న్, "కా బుద్ధిః కోయ మాభాసః కోవా౬తాత్ర జగత్క_భం, 

ఇత్యనిర్ల్ యతో మోహో హేయ స్పంసార ఇ్రహ్య లే, రల 

వ్యా అస్య (భృదుస్య క్రిం కారణ మిత్యాకాంతాయాం బుద్ధ్యాదిన్వరూ'పావరి 

జాన మేవేత్యావా_కా బుదిరిలి. తన్య నివ _్హనీయశ్వాయానర్థహే పాతు మావా 
వ్ల గా 
కాయ ఇతి 

టీ, బుద్ధిక=బుద్ధి, కాజనీది? అయం అభాసః=ఈచిదాభాసుడు) కః = ఎవండు | 

ఆత్థాజఆఅత్మ, కోవా=ఎవ్యండు 1 అత్ర, = ఈయాత్థ యందు, జగత్ ౫ జగత్తు కణం 

ఎట్టుగా నుండెను ? ఇతి = ఈ ప్రకారము, అనిర్హ యత? = నిర్ణ యము లేకపోవ్రుటవలన. 

గలిగిన, హీయెః = వదలందగిను మోహ = అవివేకము సంసారః = నంసార మని? 

ఇమ్య తే = అంగీకరింవంబడు చున్న ది) 

తా, ఎట్టిది బుద్ధి ః 2 చిదాభాసుం జెవండు ? ఆక యన నెట్టిది ? 

జగత్తునకు రూప మెద్ది? అని విచారింసనంతకాలను దుఃఖ మగు సంసార 

మనువ_ర్రించును, చిదాభాసునకు అజ్ఞానమే కారణ మని ముఖ్య 

తాత్పర్యము, 

అవ. ఇట్టిసంసారమును దొలంగింవంకేయుసాధనమును ఇెవ్వచున్నాండు;- 

న్లో, బుద్ధ్యారనాం షం "యూ వివిన రక్త స స తత్వవిత్ క 

స ఏవ ముక్త ళ్త ల్యేవం చేదాం తేషు వినిశ్చాయః, Gy: 

వ్యా. అస్య కిన్నివ _రకమిత్యాకాంకూయాం బుద్ధ్యాదిస్వరూపవి పేక వ్వ 

నివ_ర్దక ఇక్యభి డే త్య తద్యాచేవ జ్ఞానీ తత నీవానర్థనివృ తిర త్యాహ--బుద్ధా 

సీనావితి. 

టీ. బుద్భ్యాదీగాం = బుద్ది మొదలగు వానియొక్క_; స్వరూవం = స్వరావమును, 
థ లి ఛి 

యఃజఎవ్వండు, వివిన క్రి=వి వే చిం చి చ హొంచునో, సం=వాండు తత క్ర విల్ == తత్త 

విదుండు, స వవజవాంటజే, ము క్త 9=దు కుడు, ఇ త్వేవం=ఈలాగున, చేదాం చేషుఐవేదొం 

శములయందు, వినిశ్చయః వు నిశ్చయము. 
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తా, బుద్ధి మొదలగునవి తనకంచ వేజనియు మి థ్యాభూతంబు 
లనియును; గృహొంచినవాలో త _క్త (విదుండు, అతడే ము కండు, 
ఇదియే చేదోంతనీద్ధాంతను. త_త్త్వజ్ఞానమే సంసారానర్థనివ ర మని 
భావము, 

అవ. ఫలితముం జెప్పుచున్నా (డు: 

క్ల. వవం ఛ సతి బంధస్స్యాత్క_ న్యే త్యాదికుతర్క_జాః, 
విడంబనా దృఢం ఖండ్యాః ఖండనో_క్లి వ్ర కారతు, న్ర్ 
వ్యా. ఏవం బంధయమోతయో రవిచేకమాలర్వే సత్య-దె పతవాదే కస్య బంధః 

కస్య వా మోడ్ ఇల్యేవమాదిరూపాస్తార్కి 3 8 శ్రీయమాణాకి కుత్రర్క_ మూలా? వరి 

హోసవిశేషాః ఖండనో క్రయు క్షిఖి స్ట్రేహాం నిరు త్తరతాాపాదనేన పరివారణీయా ఇత్యావా 

టీ. ఏవం చ సతి=ఇట్టగుచుండంగా, కన్య=ఎవనికి, బంధకః = బంధము, సాల్ = 

అగును ? ఇత్యాది = ఈ మొదలుగాగల, కుఠర్కజాః = పెడవాదమువలనం గలిగిన, 
విడంబనాః = వరివాసములు, ఖండనో _క్టి పృ'కారతః ద ఖండన ఖాద్యమందుం 'జెస్పిన 

విధముగా, దృఢం = దృఢముగా, ఖండ్వా్యాక = ఖండింపందగినవి, 

తా, నిజ మిట్టిది, బంధ మెవరికి ? మోతు మెవరెకి? అని మతాం 
తరస్థులు చేయు. శంకలను ఖండనఖాద్య గ ంథములో శ్రీహార్షమహ+ 
సండీతుండు బోధించిన యు క్తులచే ఖండింవవలయును, వాస గమనింప 
వలయును, నిజము విచారించినచో నెన్నరికిని బంధము లేదు. అజ్ఞాన 
మునుబట్టి  విచారించితి మేని అజ్ఞానకల్పితుం డగు చిదాఖానునశ్తే 
బంధ మని యాగ గ్రృంథముయొక్క_ ముఖ్య తాల్చర్యము, 

అవ, ఇట్టిహాటస్థుండు గలం డనుటకుం బురాణచాక్యములు న్ల్ కృతృ్యయముచే 

న్, వృ శ్రేస్పాతీకతయా వృ త్తిప్రాగభావస్య చ స్థితే, 

బుభుత్వాయా స్ట స్తథాఒజ్ఞోఒస్ని ల ల్ భాతా జ్ఞానవ స్త సునః, 56 

వ్యా. ఏవం , శ తియు క్రిభ్యాం కూటస్థం ల. వివిచ్య దర్శయిత్వా 

పురాణేప్వువి కద్వి వే కృత ఇత్యావా-_వృ శ్రే రిత్యాది క్లో క్లోక శృయేణ, కామాది 

వృత్త్యుత్చత. సత్యాం తత్సాతీ ల్వేన వృత్త్యుదయాత్వూర్యం కతా భావసాక్షీ ల్వేన 
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జిజ్ఞాసాయాం సత్యాం తత్సాతీ కేన తత; ఫూర్వమజ్జో సీ శ్యనుభూయనూనా 

జాన సాక్షీ కేన చ శీవ వీవ తిన్ధతి, 

టీ. వృశేః = కొామాదిప్ప శ్రికిని వృ త్రప్రాగ భావస్యచ=అకామాదివృ త్రీయొక్క 

ప్రాగభావమునకును, బుభుతా యాకిజజిజ్ఞాసకును, సాథీశయా=సామీ, భావము చేశ, సేత 8= 

చిద్రూపుండగు శివ్చుండు స్ధితిని బొందుచున్నా (డు. (తతః ప్రూరషం=ఆంతకం టెం 

బూర్వము.) ఆజ్ఞ క=వివేకము లేని వాడను, అసీ లి=ఐతి నని యనుభవింపబడుచుండెడి, 

అజ్ఞానవస్తునః = అజ్ఞాన మునకు, సాక్షీతయా = సాతీత్యముచేత, అభాశా = ప్రకా 

శకుం డగుచున్నా డు, 

తా, కామాదివ్భ త్తి ఉదయించుచుండంగా నావృ లికి సారీ 

త్వము చెకను, ఆకామాదివ్భ త్రి ఉదయించుటకం పెం బూర్వనుు గవ 

వృత్తియొక్క_ ప్రాగభావమునకు సావీత్వముచేశను, మణీయు, జిజ్ఞాస 

గలుగు చుండగా ఆజిజ్ఞాసకు సాతీ.శ్వము చేతను, అంతకుం బరారష్షదుం 

ఎజులగనివాండ నైతి నని యనుభ వింపంబడుచుం జెడి అజ్ఞానమునకు 

సాక్రీత్యముచేతను, ఈ ప్రకారము జ్లానన స్తువగు శిన్రని కంతటను స్ధితి 

గలిగియున్న ది, అనగా ఆత్మ సర్వసావుమై యుంసును, 

నో . అసక్యాలంబన తేన సత్యస్పర్వజడస్వ తు 

సాధక తేన చిద్రూపస్పదా వై మాస్పదత్వతం, బ్? 

ఆనందరూప సృ ర్వార్ధసాధక త్వేన హాతునా, 

సర్వసంబంధవ త్తే న సంపూర్ణ శృివసంజ్ఞి తః, 56 
వ్యా. సచానక్యవ్య జగత; ఆలంబన త్వే నాథిష్టాన నత్యః, జడస్ట నర్వన్య 

సాధక ల్వేనావభాసకళత్వాల్ చి ద్రూవః సర్వదా ప్రేమవిషయ త్వా చానందయావ8, 

సర్వార్థావభాసక ల్వేన సర్వసంబంధి త్వాస్పం పూర్త ఇత్యుచ్య లే, అత్ర, ఇవ్దనుఖి 

ప్రేం. సిమతళ్ళ్శివః వృత్త్యాదిభ్యో భిద్య లే. వృత్త్యాదిసాక్షీ త్వాత్ ., యద లెచి 

భ్యోన ఇిద్య'లే త్త _త్తద్వ ఎ శ్యాదిసాతీ. న భవతి, యథావృత్త్యాది. విము శ కృినస్సత్యో 
భవితు మర్హతి. మిథ్యాధిస్థాన త్వాదసత్యరజతాధిష్టాన శు_ివల్ . విమళళ్చి ద్ఫూవః జడ 
మాతా)వభాసక త్వాద్యచ్చి ద్రూవం న భవతి తత్సర్వం జడావళ్గానక మస్ న భవలిః 
యథా ఘటాది, వఏిమకః 'పరమానందరూజః వర ప్రేమాస్సదత్వాల్. యతళ్వ్సరనూనం థు 
రూవం న భవతి తత్స్పర్వప్రేమాస్పదమపీ న భపతి యథా భుటాది. వినుకః వరిళ్తూర 
స్పర్వసంబంధిత్వాద్దగనవల్ . సర్వసంబంధిత్వం చ నర్వాార్థ సాధక 'ల్వ్వేన, వినుత స్సర్వే 
నంబంధవాన న్రరావళ సక త్వాద్య సృర్వసంబంధ నాన్న వతి స నర్వావభానసకోజ్నక్సి 
భ్రవతి యథ" దిపాదిరితి. 
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టీ. అసత్యాలంబన ల్వేన=అసత్యమగు జగంబున కాభార మగుట వేత, సత్య కః 

సత్య స్వరూఫపుండు, సర్వజడస్య తు=సకలజడవర్ష మునకు, సాధక ల్వ్వేన=సాధకుం డగుట 

వేళు చి ద్రూపః = మై తన్యస్వరూపుండు సదా = ఎల్లపుడు, ప్రేమాస్పదత్వక=ప్తేమ 

విషయుం డగుటవలన, అనందరూపవః = అఆనందస్వ్వరూపుండు, సర్వార్థసాధక త్వేన = 

సకలపదార్థములకు సాధకుం డగుట యనెడి, హేతునా = కారణము వేత సర్వసంబంధ 

పన = * సకలసంబంధములు గల్లియుండుటవేతనుు సంపూర్జ్మ8 = పరిఫూర్జుండు నగు, 

శివసంజ్ఞి తకః = ళివుం డని చెవ్ప(బడును, 

తాఆ ప పృత్య గాత యనెడి శివుడు అసత్యమగు సర్వజగమునకు 

అధిస్థానమగుటచే సత్యస్వరూపుండగును. సకలజడపదార్థవర్లమును వ్ర వకా 

శింపంజేయుటవలన సాధకుండగుటచే చిద్రూపుండగును, "సర్వదా శ్రే జు 

విమయుండగుటవలన ఆనందస స్వరూపుయనును. సర్షజగమ్ముతో సంబం 

ధము గలవాడగుటచే పరివూర్ణుం డనంబడును, ఇట్లు "పుకాణవాక్య 

తాత్పర్యము. 

అవ, పురాణ వాక్య తాత్సర్యముం చెప్పుచున్నాడు: 

నో, ఇల శై వపురాణేషు కరాటస్థః వ్ర వివేచితం 

వేశ తాషదిరహితః కేవల స్ప ఏ పృభశ్ళివః 59 

వ్యా. ఊదావాతపురాణవాక్ళస్య తాత్పర్య మావా. ఇతీతి, ఇ'క్యేవం ప్రకా 

శేణ సూతసంహితాదిషు పురాణేషు బీ వేశ్వర త్వాదికల్పనారహి హీికత్రకి శేవలోజద్వి తీయ 

స్సషప్ర ప,కాశశ్చెతన్యరూప శివః కూటస్థా వివేచిత ఇత్యన్వయః, 

ల ఇతిజఈవిధంబుగా, ఇవపురోణేమ=ే వపురాణములయందు, జీ వేశత్వాషది 

రహి = జీవ ల్వేశ్వరత్వములు లేని, శేవలకి=నిరిష్టకారు డగు, స్వ ప పృభకిజస్ట ప్ర క, కాశుం 

డగు pas కూటష్థక=కూ టగ్ధుం డని, ,వ (పవి వేచిత8ః=విభజనగా నిరూపింవంబటడెనుం 

తా జీవత్వమును నీశ (రత్వమును శే లేని నిర్వికారమగుస్వ ప్ర, కాళ 
చె వ తన్వమె కూటస్థుం డనియు ' నతంజే శివ్చం డనియు నూతసంహిత 

ఘ్వుచున్నది. 

అవ, జీవ ల్య్వేశ్వరత్వములు వాస్తవముగా లే వనుటకం గారణముం జేవ్టు 

యున్నాడు, 

న్లో, మాయాభానేన జీవేశౌ కరోతీతి శ్రుతత్వత్క 

మాయికౌ చేవ జీవేశ స్వచ్చ తౌ కాచకుంభవత్. . (0 
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వ్యా. జీవేశత్యాది రహిత త్వం కుత 
ఇ త్యాశళంక్య శృుత్యా తయోరాయికతష్ట 

ప్ర దర్శనాది త్యాహ---మాయేతి. “జీవేళశావాభాసేన కరోతి మాయా భావిద్యాచ 

స్వ యమేవ భవతీతి” శత్రు, లి. మాయావిద్యాథీన యోళశ్చిదాభాసయో ర్థాయిక త్వం ప్రతి 

పాదయతీలి భావః మాయిక కే. తయో ర్లేవోదిభ్యో వై లత్షణ్యం న సాది త్యాశంక్య 

పారివతా౮ విెేశేషేషఒపి కాచకుంభన్య ఘటాదిభ్యో వై లతణ్యమివానయో రసి స్యాదె 

ఖా వ్ షా 

టీ. మాయా = మాయశ క్రి అభా సేన=ప్రతివించింపం బేసికొనుట' పగ; జీచేళొజు 

జీ చేశ్వరులను, కరోతి = చేయుచున్నది. ఇతి = ఇట్లని, శు కశ్వతః = 'పేసముందుం 

శెప్ప[బడుట వలన, జీవే = జీవుండును ఈశ్వరుండును; మాయి కేవ ౫ మూయాా 

కల్పితులే యగుదురు, తౌ = ఆజీవేశ్వరులు, శాచకుంభవల్ = గాజుశడవలపవ'టి 

(క్రానులవ లృ; స్వ బృ = నిర లుల. 

తా, మాయ తాను నెండురూవముల ఫరింది తన గంగు రూక! 

ములలో? చ తివించించిన ప్ర తివింబనులో నొకని జీవ్రనిగను 'పటొోకని 

'దేవునిగను 'చేయుచున్న దని “క్రవేరాఖానేన కరోతి మాయా "వొ 

నిద్యాచ స్వయమేవ భవతి” అనెడి తావనీయ శ్రుతి. చప్ప చున్న ణి, 

కాన జీపెళశ్వరులు మాయాకల్పితులు. అయినను గాజుకు వృలవ లే 

నిర లస్వరూపము గలవారలు, 
రీ 

అవ, నుటాదులు మాయవలనం గలను. బీ వేశ్వరులును మాయవలన నే కనిగిరి, 

కభుటాదులకం టె వారికి స్వచ్చ గత మేల గలిగెను! అని యాశంకించి దృష్టైోంత 

ఫారరకముగా నమాథానము చెప్ప చున్నాడు 

ER ఆన్న జనం మనో, దేహాత్స సచ్చం యద త్తఖై నలత, 

మూాయికావవీ సర్వన్లా దన్వస్తా త్ర (చ్చతాం గతా, (tl 

వ్యా. నను భుటకాచకుంభారంభక యో ర్ఫద్విశేషయెోా చేదా త్ల పల ట్య 

ముచితం. జగజీ దేశ ;రళేదహేతో రాయాయా వక్ష తౌ Emus సో న అతు క్యు 

మ్ కే ఇ వ్ శారీ స్ట (|. Mh a “Py నుచితమి త్యాశంక్య అన్న జన్యయో ర్లేవామన సోర్యఖా వైలతణ్యం గభ్వది తగవు 

_--అన్నేతి, 

టీ. అన్నజన్యం = అన్నమువలన్నం గలిగిన, మన! ఇ మనను; యద్వత్ ఇ 

వవిధంబుగ, చేవిణ్ = చేహమునకం క స్వ్వచ్భం ఐ= నిర లమైనదో, తఖి న ఇ నిభం 
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బుననే, తె” = ఆడీ వేశ్వరులు, మాయి'కావకి = మాయామయులె నను, ఆన్యస్తాల్ = 

ఇకరమైన, సర్వస్తాల్ = సర్వజగ త్తుకం టె, స్వచ్చ తాం డౌ స్టచ్చతష్టమును, గతే” = 

ఫొందిరి, 

తా, స్థూలశరీరము అన్నమువలననే కల్పును, నస్సుకూడ 

నన్న మువలననే సాయముం చెందును. అయినను స్ట్ మనస్సు 

స్వచ్చ మని యంద జంగీకరించుచునే యున్నారు. జీవే సరులు మాయి 

కుల నను మాయిక ముగు జగంబుకంకు నిర్హ లు లగుదురు, 

అవ. స్వచ్చులగుదురు గాక. వీరికి జూన యు ఘటించు నను, ప్రశ్నకు నమా 
భి Cy aE) 

ఛానము వెవృచున్నాండు:--- 

క్లో, చిద్రూవత్వం చ సంభావ్యం చిత్తే ఏనైన వ్రకాళనాత్ , 

సర్షకల్పనశ -కాయా మాయాయా దుష్కరం న హి, (బై 

వ్యా: భవతు కాబాదివత్స ప్రచ్భత్వం. చిత్త్వం తు కుత ఇత్యాశంక్యాను భవాది 

త్యావా=చి దూపేతి. చిద్రూపల్వేన ప్రకాశనమవి మాయికయోరనువవన్న మిళ్యా 
లో 

శంక $ తస్యా దుర్గ  టకారి త్వాదుపవన్న మిత్యా వాస ల్వేతి. 

ప,కాశనాత్ =వ,కాళిందుటవలన, టీ, చిత్త్వేనైవ = చిద్రూన వత్వము వేత నే, (ప్ర ప్ర 

చిద్రూపళ్వం చ = చి ద్రూపత్వంబును; సంభావ్యం = ఊహింవందగినది. సర్వకల్పన 

కకాయాక-సర్య=సర్వజగ త్రుయొక్క. కల్పన=శల్చించుటయందుు, శ కాయాకి = సమర్థ 

"మైన, మాయాయాక=మాయకోు, దుష్కు-రం=దుస్ఫాధ్య మైనది, న హి=లేదు గదా, 

వేళ పెళ్వరులు జ్ఞ జానవంతులుగాం: గన్ఫట్టుచున్నారు, జీవుడు 

క్ఞాననంతు” న్ మనీ యనుభవమే సాయీ, "ఈశ్వరుండు సర్వజ్ఞాం 

డని వేదములు నుడువుచున్నవి. కనుక వీ రిరువురును  జ్ఞానవంతు కలే 

యగుదురు, సర్వజగత్తులను గల్సించినమాయ మాయికు' లగు జీవే 

bl పరులకు జ్ఞ భానము గల్పింవ "లేనంత యసమర్థ మై మెనచా ? జ్ఞానవంతులనుగం 

"జేయంగల 'సనుట. 

అప, చెప్పినయర్థమును కై ముతిశన్యాయమున దృథవజిచుచున్నాండు:ల 

న్లో, అస్తన్నిద్రాపి జీవేశా చేతనా స్వవ్నగ సృజేత్ , 

మహామాయా సృజల్యేతావితా వ ఏర్యుం కిముత్ర, తే, 68 

వ్యా. ఊక్తమర్థః క ముళికన్యాయేన ద్రృశయతిజాఅస్య స దితి, 
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టీ. అస సృన్ని ద్రాపి=జమనని ద్ర దయు, స్వప్న గ "=స్వవ్నగళతు లై నట్రియు, చేశనా = 

క్ఞానవంకులునై 3 న జ్ ేకా = జీ వేళ్వరులను, సృజేత్ = = సృజించుకు. మహామాయా = 
మహామాయ, వీత "= ఈజీ వేశ్వరులను, సృజతి=సృజించుచున్నది. ఇత్యత,=ఈయంశము 

నందు, చే=నీకు, కిం ఆశ్చర్యం=వీమి యాశ్చర్యమున్న ది? 

తా, నుననిద్రయే కలలో జీవుని, ఈశ్వరుని సృజించుచున్నది, 

అనయా నిద్ర లో నకం 'దేవునియొద్దకుం దాం బోయినట్లును, ఆయన 
తనకు వర మచ్చినట్లును దోంచును, మేనని ద యే జీవే” ఐశషరుల సృజించు 

చుండ సకలజగత్క_ప్పీత యగు మాయ జీచేక్నేరుల సృజించుటలో వింత 

'యేమున్నది? బ్హం దాశ్చర్యము లే దని భావము, 
అవ. ఈశ్వరుండు మాయికుండై నయెడల నాతనికి సర్వజ్ఞ త్వము ఖుటింవనేర దని 

న. అని చెప్పచున్నాడు: 

శ్లో, సర్వజ్ఞ త్యాదికం చేశే కల్చ్పయిత్యా పృదర్శయేక్ , 
ధరి ణం కల్పయం క్యాస్స్యాత్కా ఫరో ధర రృకల్పనే. 64 

వ్యా. ఈశ్వరస్యాపి మాయికళ్వే తస్య జీవవదన సర్వజ్ఞ త్వాదికం స్యాదిత్యా 

శంక్య సర్వజ్ఞ త్వాదికమపి మాయైవ కల్పయిన్య తీ త్యాహ=. సర్వజ్ఞ 'ల్వేతి. తృ త్రోవ వ 

వ త్రిమాహ=ధరి, ణమిలె, 

టీ ఈశే = ఈశ్వరునియందు, సర్వజ్ఞ త్వాదికం చ = సర్వజ్ఞత్వము "మొదలగు 
దానిని, కల్పయిత్వా=కల్పించి, ప్రదర్శయేళ్ = =చూపించును. ధరి ణంజధరి ని (విశేమ్య 

మును, కల్పయంశత్యాః = కల్పించునట్టి మాయకు, ధర్మ కల్పణే-భర = = విశేషణము 

యొక్క, కల్పనే=కల్పించుటయందు, కః భారఃజవీమి భారము, స్యాల్ =అగును. 
తా. ఈశ్వరుని గల్పించినమాయ ఈశ వరునకు సర్వజ్ఞ త్వమును 

గల్పింపజాలదా? ఏనుగును గల్పించిన చిత్ర, కారు డాయెనుంగునకు 

దంతములం గల్ప్సింపంజాలండా? అట్టులే మాయ యన్నింటిని గల్పింపం 

గల్లు నని తాత్పర్యము, 

అవ. ఇట్టులే కూటస్థుండును గల్పితుం డని యనరాదా! యనిన సమాధానమును 
చవ పు చున్నాడు: 

తో కరాటే గ్థడహ్యితిశంకా స్యా దితి చే న్యాతిశంక్య తామ్, 

కూటస సనూయికత్వే తు ప్రమాణం న హీ విద్యతే... 65 

వ్యా. నను జీ చేశయోరివ జాప్యస్యాకి మాయికత్వం కు ప్రసట్యేలేతి శంకే. 

కూటస్థ ఇతి (ప్రమాణాభావాన్మైవ మితి స్క హారతి... మాలీశంక్య తామితి. 
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టీ, కూటస్టే౭.వి=కూ టస్థునియందును, అతిశం కా=అధికమగుశంక, స్యాదితిచేల్ = 

కలుగు నసెద వేని, మాతిశంక్య తాం=అధిక ముగా శంకింపవలదు. కూటస్థమాయిక ల్వేతుజ 

కూటస్థుండు మాయికుం డనుట యందు; ప్రమాణం = ప్రమాణము, న హి విద్యే = 

"లేచేలేదు. 

నా, జీవేశ గ్షరులను మాయికు లనినట్టు కూటస్థుని నూయికుం 

డనంజెల్లదు. వేదమున కూటస్టుండు మాయికుం డని యొచ్చటనుం 

జెప్పుబడ యుండ లేదు, 

అవ, కూటస్టుండు సల్ స్వరూపుం డనుటకుC బ్రమాణముం గనంబజచు 

చున్నాడు: 

నో వ స్తుత్వం ఘోపషయంత్యేస్య వేదాంతాస్పకలా అపి, 

సవక్షురూపం వ_స్టన్యన్న సహంతే ఒత్ర కించన, 66 

వ్యా. కూటస్థస్య నవా స్రవక్వే౭వి (ప్రమాణం నోవలభ్యత ఇత్యాశంక్యశ్రు తయ 

స్పర్వా' ఆపి పప్రమాణమిత్యావహా---వస్తుత్వమితి. అత్ర కూటస్థన్య పారమార్థిక కేక 

పృతివక్షభూత మన్య ద్వస్తు కించన న సహంతళ ఇత్యర్థః. 

టీ. అస్య=కకూటస్థునకు, వస్తుత్వం=సత్య త్వమును, సకలా అపి=సమస్తములై న, 

వేదాంతాః=ఊపనిషశ్తులు, ఘాగేషయంతి=న్సు టముగా చెవ్వు చున్నవి. అ తృ=ఇందువిన 

యమై, సపతరూవం = ప్రతిపతభూతమగు, అన్యల్ =మణకి మొకవన్తువును కించన = 

'జేనిని న సహం'తే=సహింపవు. 

తా, కరాటస్థుం డొక్క-ండే సత్యస్వరూపుండ. ఆయనతో 

సమాన మగుసత్యము మజీయొక్కటి చేదు. అని సర్వోపనిషత్తులు 

చెప్పుచున్న వి. 

అవ. నీవు శ్పుతులనే కనంబజబెదవు, యుక్తు లేల చెప్పవు! అను శంకకు సమా 

ఛానము చెవ్వుచున్నాండు:- 

వ్ శ్రుత్యర్థం విళదీకుర్లో న తర్కా_ద్వచ్చి కించన, 

. తేన త్కారికళంకానా మశ్ర కోఒవసరో వద, 67 

వ్యా. నను కూటస్థన్య జీవేశయోశ్చ నాస్తవత్వావా _స్తవత్వసాధ నే (శుకయ 

వవ పఠ్యంలే న తర్క కించి దపీ సాధ్య తే ఇత్యాశంక్య ముముమూణాం శ్రుత్యర్థ 

భో మాచీ భో ఇ విశ దీకరణాయ (పవృ త్తత్వాన్న తరి గ్రావన్యాస ఇత్యావాడా శ్రుత్యర్థమితి. 
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ట్రీ, (శ్రుత్యర్థం ఆ వేదార్థమును; విశదీకర్యః = స్పష్టవజచెదము, తర్మా_ల్ = 
యు _క్టివలన, కించిత్ = ఇంచుకయున్సు న వచ్చి = చెప్పను. "లేన = ఆకారణము'వేత, 

తార్కికళం కానాంజతార్కి.కులసం దేవాములకు అత్ర = ఇక్కడ, కః అనసరకి=వీమి 

యవసరము? వద=చెప్పుమా. 

ణా వేదార్గజ్ఞానమునలన ముముకున్రునకు ము _క్లి కలుగును, 
కాన దానినే మేము చెస్పెదము, శుష్క_తర్మ_మువలన లాభము "లేదు, 

కాన వానితో మూకుం బని చేదు. వేదార్థమును నిరూపించుటకు తర్క 
ములతోం బనిలేదు, 

అవ. ఫలితమును జెప్వుచున్నా (డు: =. 

న్లో తస్తాత్. కుతర్మ_ం సంత్యజ్య ముముముళ్ళు తమా, 'యేత్ , 

శ్ర తౌ తు మవూయా వేశా కరోతీతి వ పృదర్శితమ్. 68 

wn తతః క మిత్యత ఆవా-_కసాదిలి. ముముకంణా , శుశ్యర్థః కీద్భశోజ.ను 

నసంజేయ ఇ త్యావా--- శుశావిత్యాది. శు శు తివు జీవేశయో ర్థాయిక త్వమ్. 

టీ తస్తాల్ =ఆహేతువువలన్క జలెర_ం= పడయు క్తులను; సంత్య జ8=వదలి పెట్టి? 
ముముతు॥= ఎమోమేచ్ళగలవాందు, శ్రు ను తింజ వేదమును, ఆ శ్ర మేల్ = ఆ శ్ర యించవలెనుః 

శ్రుత తుజ వేదమునం చై తే, మాయా=మాయ, జీవే చే చేశ్వరులను, సరోలిఎచేయు 
చ్స్నది, ఇతిజఈలాగున, (ప్రదర్శితం = చూపింపంబడినది. 

తె, కనుక కుతర్కముల వదలి మోతనమునం దిచ్చ గలవారు 

వేదమునే యా శ్రోయింపవ లెను, వేదమునందు జీవే వేశ్ళరులను మాయ 
కల్పనచేసె నని చెప్పంబడియున్న ది. 

అవ. విచారింపవలసీనయంళముల కెండు శ్లోకములతో 'చెలుపుచున్నాండు:--- 
న్ ఈత.ణాది ప ప్రపళాంతా సృష్టిరళ కృతా భవేత్, 

జా గ చాదిసమోమోంతస్పంసారో జీవ కర్త ప్రకట 69 
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వ్యా. ఈత్షణాదిప్ర వేశాంతాయా స్స రీశ్వరక- గ్ర ఎచ్వం: జాగృళ్ళ పన్న 

సుష ప్టిబం ధమోత లతణస్య సంసారస్య జీవక ర్త త్వమ్. 

టీ. ఈకణారి ప్ర వేశాంళా = సంకల్పము మొదలు జీవరూపుండై ప్రవేశించు 
టయే చివరగాంగల, సృష్టిక=సృష్రి, ఈశకృ శాజఈశ్వరునిచేతం జేయంబడినది, భవేత్ = 
ఆగును, జాగ, దాదినిమోమాంతకజాగ దాది = జాగ దవస్థ “మొదలుగా గలిగి ఏమో 

కూంకంజమోత్ మే చివరగాగల, సంసారంజసంసారము, జీప్ ర రృ్భకః = జీవుంజే కర్తగాం 
గలది, 
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తా, “తదైకుతి అని సృష్ట్య్యాదియందు మాయా వ్ర తిబింబ 

రూపం డగు ఈశ్వరుడు సృృజింం వలయు నని సంకల్పించి పంచ 

భూతాదికమును సృజించెను. అనంతరను జీవుల యందుం దాను 

ద్రవేశించెను. ఇది యంతయు. నీశ్ళరక_ర్హక మని చెప్పయడును, 
వో గ్రదవస్థ మొదలు మోతేవర్యుంంము జరిగడి సంసారవ్యవహారము 

జీవక్ రక మని చెప్పబడును, 

నో, అనంగ వవ కూఓస్టప్పర్షదా నాస్య కశ్చన 
య థి 

భవత్యతిశయ న్స మనస్వ్యేనం విచార్యతామ్, 70 

వ్యా. కూటస్థస్యాసంగ త్వాదికం నృుతిజన్శాదిలత జన్య వ్యవహారజాతస్యా 

సత్త్వం చ ప్ర తిపాదీతమతో ముముతురిమమర్థం సర్వా విచారయేదిత్యభి ప్రాయః. 

టీ, బొటర్థః = = కూటస్థుడు, అనంగ వైన = అనంగుంజేను. సర్వదా = సర్వకాల 

ములయందును, అస్య = ఈకూటగ్థున కు, కశ్చన = ఒకానొక, అతిశయ: = అతిశయము, 

న భవతి = లేదు. తేన = ఆకారణిమువేక, మనసీ = మనస్సునందు నీవం = ఈలాగున 

బవార్యళ్యాం = విచారింవంబడు 6౫౫క+ 

* కూటస్థుంశు అసంగుండు, కరాటస్థున వచ్చడు నతిశయము 

"లేదు. బంధన న తారతమ్యము లే దనుట -ఈవిధముగ నెప్పుడు 
విచారము చేయంజనును. 

అవ. కూటస్థు నకు బంధ మోతములు లే వనుటకు శ్రుతిని వఠించుచున్నా (డు; 

శ్లో, న నిః రోద్రో" న చోత్చ త్తిర్న బంథో న చ సాధక 

న ముముతుర్న పై ముక్త ఇల్యేషా పరమార్దతా, 71 
వ్యా. కూటస్థస్య జన్గాద్యతిశయాభావః కతో2.వగమ్యత ఇత్యాశంక్య శృతి 

వాక్యాదిత్యభి ప్రేత్య తద్వాక్యం వఠతి---న నిరోధ ఇతి. 

టీ, నిరోధః = లయము, న = లేదు. ఉక్ప త్తిళ్చ = పుట్రుకయం, న = లేదు. 

బంధ$ = బంధమును, న = లేదు. సాధకళ్చ = చేదాంక శృ వణాద్యనుష్థానము వేయు 

వాండును, న = లేడు. ముముత్తుః = ముముత్రువును, న = లేడు, ము క్తనె =ముక్తుం 

డున్యు న=లేండు. వీహో=లది, పరమార్థ లే తి=వరమార్థ మని ని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. 

తా. వాస్టవనముగా బంధమోవములు గాని యుత్ప _త్రిలయ 

ములు గాని లెను. ఒకు_యాత యే వరవమూర మని శుతీ ఇహ లేవు గాయాత్తే రమౌార్థ మని శ్ర iY 

చున్నది, 
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అవ, అటులై నయెడల శ్రి జీవేశ్వరజగత్తుల చేల చెప్పుచున్నది అనుటకు 

నమాధానమువు- 

వ్ అవాజ జృనసగమ్యం తం ,శు (శ, తిర్చోధయితుం సదా, 

జీవమిాశం జగద్యాపి యాః శ్రీత్యే ప్ర వ,బోధయేత్ . 72 

వ్యా* నను తరి రిశుతిము తత్ర, తత త, జీ వేశ్వరాదిస్వరూప | ప,తిపాదనం కిమర్థ 

మి త్యాశంక్యావాబ్య నకగోచరస్యాత్య “సశి౭వబోధనాయేశ్యావ---అవాజు నసేలి, 

టి, శ్రుతికి = వేదము అవాజ్మనసగమ్యం = వాబ్మనస్ఫులకు నోచరింపనీ, 

తం = అహస్థాక ను బోధయితుం = తెలుపుటకిొఆకు, సదా = ఎల్ల ల్లవ్వుడును, శీవం= 

జీవుని గాని, కోశం = ఈళ్వరునిం గాని జగద్వాపి = జగత్తును గాని సమా శి శ్ = 

ఆశ శ్రయించి ప్రబోధమేల్ = బోధించును. 

తా, "మనో వాగాద్యతిత మై మున ఆయాత్త త్ర _్ర ఇముం బోధింపం 

దలంచి వేదము కల్పితము లగుజి వేళ్వరజగత్తు "లను "సీమూయింటిలో 

నెద్దానినై. ననా శ్ర్ యించి బోధించును. 

అవ, తత్త్వ మొక్క_టియెకదా, దానిం జెవ్వనప్వుడు , శ్రుతులకుం బరస్పర 

విరోధ మెందుకు ? అని'శంకించి కేద్వుచున్నాండు:-- 

న్స్, యయా యయా భ'వేత్సుంసాం వ్యుత్పత్తి లః వ్రత్యగాత్మ ని, 

సానైవ వ్శక్రియేహ స్యా త్చాధ్వీ త్యాచార్యభాపి.తమ్, 78 

వ్యా నను  కలెస్టన్యెకూవక్య శుతిబోధ్య క్వే శ్రుతిష విగానం కుతో 

దృశ్యత ఇత్యాశంక్య న తత్వే విగాన మస్తీ, అకితు తద్భోధన,ప,కాశే తదపి బోధ్య 

పురుషచి క్త వైషమ్యానుసాశేణేతి సులేళ్వరాచార్య్యైరు క్షమిత్యా వా=యయా 

యమేతి. 

టీ. యయా యయా = ఎట్టి మెట్టి పకి శ్రీియచేతు పుంసాం = జనులకు (ప క 

గాకని = ఆత క యందు, వ్యుత్చ ర్తి లః = అభిషమఫ్యము, భవేత్ = అగునో, సాసై 

పకి ప! యా = ఆయాప పకి యమ్, ఇవా = ఈ వేదాంతశా స్తమునందు, సాధి = 

యోగ్య మైనది, స్యాత్ = అనను. ఇతి=ఇట్టు, అచార్యభాషితం = నురేశ్వరాచార్యు 

లచే. జెవ్పంబడినది. 

తా. జగ త్రంతయుం గల్పితము గనుక శిష్యులకు ఏ యేవిధంబుల6 

జెప్పినచో బోధ నల్లునో యదియే యుక్త మగునూర్షము, ప్రతిపాదిం 
వడి పద్ధతులలో శ ముండినను ప్రతిపాదింపంబడెడి అత్త త శ్ర "ముక? 

అయే యని తాత్పర్యము, 
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అవ. పృతిపాదన ప్ర కారములో "భేదముతోంచుట మైనను ఆజ్లులశే "కాని విజ్ఞు 
ద Ep ఖు 

లకు గా దని చెప్పు చున్నాడు: 

క [కు నం న్లో . శతి తాత్పర్య మఖిలమబుజ్జ్యా భా 9మ్య తే జడకి, 

వివేకీ త్యఖిలం బుద్ధ్వా త త్యానంద వారి ధా. 14 
వ్యా. (శ్రుత్యర్థనై ్ యకరూపల్వే తత్ప్రతిపాదకానా మేవ కుతో విప్రతివ త్తి 

రి త్యాళంక్య శ్రుతి తాత్సర్యబోధశళూ న్యానా మేవ నిప్రతివ ర్థిర్న్షతు తద్విదా 

మిత్యావా శ్రుతి తాత్పర్యమితి. 

టీ. అఖిలం = సమస్తమైన, శు తి తాకర్యంజ వేద తాత్సర్యమును, అబుద్ధ్వాజ 

ఎటుంగ లేక, జడః=అవివేకి, భ్రామ్యతే =  ఫృనుణెందును. వివేకీ తు = వివేకముగలవాం 
జే, అఖిలం = సమ స్తమును, బుద్ధ్యా = ఎలరీం గి, ఆనందవారి'ఢా=ఆనందసము దము 

నందు, తిష్టతి = ఉండును. 

తా, పదతాత్పర్యము తెలియని అజ్ఞాండు ఛ్రమించును. విజ్ఞాడు 
నారి స WoO . బ్రహ నందసము ద మున నోలలాడును 

అవ, వివేకము గల వానినిశ్చయమును చెల్పుచున్నా (డు: 

న్లో + మాయామేఘో జగన్నీరం సర్గ తేన య థాత థా, 

చిదాశాశస్య నో హోనిర్న వా లాభ ఇతి స్థితి, 75 
వ్యా. తర్హి వివేకినో నిశ్చయః కీద్భశ ఇత్యాకాంకాయామాహ-_మాయేతి, 
టీ. మాయామేనుః = మాయ యనెడి మేఘము, జగన్నీరం = జగ త్తనియెడి 

నీటిని యథాతథాజఎట్లో యట్లు, వర్ష ల్యేవజవర్షించుచునే యున్నది. చిదాకాశస్య = 
నిద్రూపమగు నా కాశమునకు నో హానిక=నస్టము "లేదు. నవా లాభక$=లాభంబిను లేదు. 
ఇతి = ఇట్లు, స్థితః = వస్తుస్థతి. 

తా, మాయ యనెడిమబ్బు జగత్తనిమొడి నీటిని వర్షించినను 
చిదా కాశమునకు లాభనష్టములు లేవు, అశ్షే కల్పీతులె న జీవునినలనం 

ర ౧౧ య 

గాని ఈశ్వరునివలనం గాని జగత్తువలనం గాని నిర్వెశేష బ్రహమునకు 
లాభ నష్టములు లెవు, ఇట్లు వివేకియొక్క._ నిశ్చయము, 

అవ, గ్ర, థాభ్యాసఫలమును జెప్పుచున్నాండు:.. 

న్లో. ఇమం కూటస్థదీపం యోఒనుసంధ త్తే నిరంతరం, 
స్వయం కూటస్టరూ వేణ దీష్య తేఒసా నిరంకరమ్, "ర 

క్ష "ణే లో న బ్రతి వ్రీవిజ్యారణ్యకృతె", ఏదాంతే ంచదశ్యాం 
Ar లం కర్యూటస్థదిప స్పమా స్తం 
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వ్యా. గృ,ంథశాభ్యాసఫలమాహ-ఇమమితి, 

ఇతి శ్రీదుత్సరమవాంసపరివ్రాజకాచార్య (శీభారతీ తీర్గవిద్యారణ్య మునివర్య కింక లేణ 

రామకృష్ణాఖ్యవిదుషూ విరచితం తాత్పర్యబోథధిసీ నామకం కూటస్థదీవ 

వ్యాఖ్యానం సమా ప్పమ్, 

టీ. ఇమం కూటస్థదిపం = ఈకూటస్థదీవ పమున్కు యః జ ఎవండు, నిరంతరం = 

ఎడ లెగక, అనుసంధశ్తే = అనుసంధానము “జయుచున్నాండో , అసౌ ఇ వీండు, నిరం 

తరం = ఎల ల్హ్లప్వుడును, కూటస్థరూే పేణ=కూటస్థస్వరూపము చేత, దీవ్య తే= లేజరిల్టును, 

తా, కూటస్టదీప ను నెల్లపుడు ననుసంథశానము చేయువాడు 

లెను కరాటస్ట్ర బ్ర బ్రమ మై "మె యొల్లవ్వుడును విరాజిల్లును, 

ఇది శ్రీ విద్యారణ్యకృతం బగు వంచదళియందు కూటస్థదీప మను 

అష్ట్రతు ప్రకరణము, 



వ్ర వేదాంతపంచదశి 

ప కరణము నవమ ప్ర 

జనవ ఢ్రనానలాా లాలా 

ధ్యానదీవ ప్రకరణము 

అవ. సాధనచతుష్టయసంపన్ను6 డగు ముముతువు వేవాంత్యృశక్ర వణ "మొనర్చినను 

బుద్ధిమాంద్యమువలన బ్రహృవరోతుజ్ఞానము గలుగనవ్వుడు; అట్టి యసరో మజ్ఞానమునకు 

సాధనం బగు నుపొసనము నిరూపింపం దలంచి మొదట నుపాసనమువలనంగూడ 

క్టానముద్వారా -మోశ్నము గల్లు నని దృష్టాంత ఫూర్షక ముగా చెవ్వు చున్నాడు 

ళో సం వాది భ్ర మవద్న్రపాతత్త్వో పాస్తా విముచ్యతే, 

ఉత్తనే తాపనీయేఒక శుతోపా స్తిరనేకథా. 1 

వ్యా ఖ్యా నమ్ 

నత్వా శ్రీభరతీ తీర్ధనిద్యా రణ్యమునీశ్వ రా, 

క్రి క్రియలే ఛ్యానదీహ్య వ్యాఖ్యా సం చేనతో మయా, 

వ్యా. ఇవా తావద్వేదాంతేశా స్తే ని త్యానిత్యవస్తువివేకాదిసాధన చతువ్రయ 

సంపన్న స్య సమ్యక్ష సృ )వణమనననిదిధ్యాసనానుష్థాన వత స్తత ప్రంవదార్థవివేచన ఫూర్వకం 

మహావాశ్యార్థాపరో తజ్ఞాశేన బ్రహభావలతణ్మో మాతో భవతీతి ప్రతి పొదితం 

కక్క శు శు తోవ వనిషత్కస్యావి బుద్ధిమా౦ద్యానినా "కేన చిక్సతిబంభేన వాక్యార్ట్ 

విషయాప క్ష (పుమిత్యనుత్పత్తా సత్యాం తదుత్పాదనద్వారా -మోతఫలకోపా సనాని 

దిదర్శయిషురాదౌ 'ఆావత్సదృష్టాంతం బ్ర వ్యతత్తోస్ పాసనయాపి మోకో భవతీతి 

వ్రతిజానీ లే--సంవాదీతి. యథా సంవాద భ,మేణా ప్రవృ క్తస్యాభి పె, తార్థలాభో 

భవతి ఏవం బ్రహ్మతత్తోోపాసనయావ్యఖిలషితో బ్రవాభావలకణో మోమ్, భవ 

వేదాంత శే 

శ్ 
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రీశ్యర్థః. తత్ర కిం ప్రమాణమిత్యత ఆవా_ఉ త్తర ఇతి. యత ఉఊపాసనయాపీ మోటో 

౭. స్వతః చసన పనిషద్య నేక ప్రకారేణ బ్రవ్యకత్త్వోపాసనా శ్ర తావు క్షేత్యర్థః, 

టీ. సంవాది భృమపల్ = సంవాద్ని భృమమువ లె, బ్రవ్యతల స్ట హాస్త్యా=బ్రవ 

తత్త పముయొక్క. యుపాసనవేతు విముచ్య లేము క్తుండగుచున్నాండు. అతః=ఈశార 

ణమువలన, ఉత్తరే తాపనీయే = ఉత్తరతావనీయోవనిషక్తునందు, ఉపా స్టీక=ఊసాస 

నము, అనేకభా = అనేకవిధములుగా, శు తా = చెప్పబడినది. 

తా, సం వాదిభ్రమము ఇష్టవ వ స్తులాభము గలుగంబెసినట్టు, , బహ 

తత్రోషపాసనము మోడేము నొసటసను. కనుకనే నృసింహో త్త తర శాప 
నీ యోపనివత్తునం ద నేశకవిధంబులు గా బ్రహోపాసనము వర్షింపండినది, 

సంవాది భ్రమ : మనంగా లాభము గలుగ శేజిడి భ్రమ. జ్ఞాన “ని గ్రంథ 
కారునిషే ముందు గ్రంథములో జెలుపయిడును. 

అవ. ఇవ్వడు సంవాద్శి భృమమును దృష్టాంతపూర్వకముగ నిరూపింవం దలంచి 

యా సంవాద్శి భ్మమమున వక్కా_ణించిన సుశేశ్వ్ణరవా ర్హికమును బఠించుచున్నా (డు? 

న్లో, మణి ప్ర దీషప పృభ యోర రణిబుద్ధ్యాఖిథావతో 5 

మిథ్యాజ్ఞానాని కేశ వమె౭పి వి శస శీ యాం యో తి, 2 

వ్యా. సంవాద్శి భ మవదిత్యు _క్షమర్థం కర హ్తాంకం ప్రవ పంచయితుం సంచాొది. 

(గదుప్రతిపాదకవా ర్టికం పఠతి_మణి ప్ర వీపేలి. మణిశ్చ ప్రదీవశ్చ మణి ప్రదీ"పీ 
తయోః ప్రభే మణిప్రదీషప్రభే తయోరితి విగృ్వవహ॥* మణిప్ర ప్రభాయాం దీవ 

ప్రృభాయాం చ యా మణిబుద్ధిస్సా మిథ్యాజ్ఞాన మే వాతస్పి 0 స్పకుద్దత్వాల్ అథాపీ 

మణి పృభాయాం యా మణిబుద్ధిస్సా అర్థ శ్రియాకారిణీ, మణి (సృభాయాం మణి 

బుస్థ్యాఫిధావతః పురుషస్య మణిలాభో భవతి, ఇతరన్య తు నా స్పీక్యర్ణ క్రి యాయాం 

వె వై_షమ్యమ స్త స్సీత్ర బ్రిర్ట్క* 

టీ, మణి ప్రదీపప్రభయో = = మణియొక్కయు. దీవముయొక్క_యు కాంతుల 
యందు; మణిబుస్ధ్యా=మణి యెడి స్థుద్ధిచేత్స అభిభావతోః=వరుగిడెడి యిరువురు పురు 

ములకు, మిథ్యాజ్ఞాశావశే షే౭.! = మిథ్యాక్థాన= =పొరబాటునక్కు అవిశే-షే2పీజభేదము 

"లేపండినను, ఆర్ధ క్రియాం ప్రతి=ఫలమునుగూర్చి; విశేష[=అతిశయము, అ స్పీజకలదు, 

తా, జివ ప ప్రభయందును దీప ప్రభయందును ఏముణిబుదిగ లటో 

ఆబుది ది మిథ్యాజ్ఞానమే యగును, అయినను, మణి వ్ర యందు షల బుద్ధి 

అర్థ జ్ర యను గలిగించును, అనగా మణివ ప్రభ యండో మణిబుద్ధి చేం బరు 
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గాక్తుపురుషునకు మణిలాభము గలుగును, దీప పృభయందు మణిబుద్ధిచేం 

బరుగెత్తు పురుషునకు మణిలాభము గలుగదు. ఈ ప్రకారము అర్థ 

శ్రియయందు వై షమ్యము గల దని యఫిస్రాయము. 

అవ. పెవా ర్లికమునకు న్లోకత,యమువే వ్యాఖ్యానము చేయుచున్నాడు: 

న్లో ం దీపోఒసవరక స్యాంత రష_రతే తత్చ్రభా బహిాక, 

దృశ్యతే దాషర్భథాన్యత్ర, తద్య ద్ద పొ వముళేః వభ 8 

వ్యా. వా _ర్తికం వ్యాచ ప్లే---దీపో2ఒవవరకస్యాంతరి త్యాదినా క్లోకతృయేణ, 

కసి ంశ్చిన ౦దిరే ఆపవరకస్యాంత ర్లీవ స్తిష్ప్టతి. తస్య ప్రభా బహిర్ద్వారవ్ర చేశే రత్న 

మివ వర్తులోపలభ్య తే. తథా౭న్యసి న ందిశే అవవరకస్యాంతఃస్థితస్య రత్నస్య ప్రభా 

బహిర్ద్వార ప్ర చేశే దీప ప్ర భేవ రత్న సమానోపలభ్య లే. 

టీ. దీప=దీపము, అవవరకస్య=గదియొక్క_; అంత$=లోవల్కు వర్ష "లే=ఊన్నది. 

తత్ప్రభా = దానివెల్లు  బహిఃజవెలుపలు ద్వారి = 'ద్యారమునందు వర్ష "లే=టన్నదిం 

తద్వ్వత్ =అటులనే, అన్యత్ర, = మజీయొకచోట) మళేః = రక్నముయొక్క, ప్రభెజు 

కాంతి, బహిః = వెలుపటి, చ్వారి=ద్వారమునందు; దృశ్య€ = కనయిడు చున్నది, 

తా. ఒకయింటిలో దీపము వెట్టినవుణు దానికాంతి గవాత్ును 

గుండా జ్యారమునందు ప్రసరించుచుండెను. అట్టులే మజీయొక 

యింటిలో రత్నము పెట్టినవును దానికాంతియు గ వాతుముద్య్వా'రా 

చ్యార దేశ మునందు( బ్ర సరిలచుచుంటెను, 

అ ॥ , ర 

న్లో .దూరే సృభాదష్షయం ద్భప్లాఏ మణిబుద్ధ్యా2-భిభావతో ; 

గాం | జ నార 9 
సఖి యాం మణేబుద్ధి 9 మిభ ఫ్రజ్లూనం ద్య యో రపి, 4 

వ్యా. దూర ఇతి. తథావిధం ్రభాద్వయం దూరతో దృష్ట్వా అయం మణి? 

ఆయం మణిరితి బుద్ధ్యా ద్వా పురుహావఖిథధావనం కురుత _న్లయోర్ష ప్రయో రపి ప్రభా 

విషయే జాయమానం మణిజ్లానం , భొ,౦త మేవ, 
బు 

టీ. దూరే=దూరమునందు, దృభొద్వ యంజ రెండు కాంతులను, దృష్ట్వూజచూచిః 

మణిబుద్ధ్యా = అవి మణు లనియెడి ( భృమచేశ, అభిధావతో! = పరుగిడువారికి; 

ప్రభాయాంజకాంతియందు; మణిబుద్ధిస్తు = నుణిజ్ఞానమై తే, దయోరపి = ఇరువురికిని; 

మిఖ్యాజ్ఞానం జ భ్భనుజ్జాన మె యగును. 
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తా, దూరమునుండి యా రెండు కాంతులను జూచి యిరువురు 
పురుషులు అవి మణు లని శ్ వువడి పరుగిడిరి, అట్టి తతి నీ యిరున్సరి 
జ్ఞానము విథ్యాజ్ఞానమే యగును, 

అవ, అట్టులై నను నిరువురకు ఫల కారతమ్య మును చెవ్వు చున్నాడు 

నో న లభ్యతే మణి ర్లీషప్రభాం ప్ర త్యభిధావతా, 
పృభాయాం థావతాఒవశ విం లభ్యలైవ మణిర్మ ణే, ర్ 
వ్యా. అథాపి దీషప్రభాయాం మణిబుద్ధిం కృత్వా ధావతా పురుషేణ మణి 

ర్నోపలభ్య లే. మశే? ప్రభాయాం మణిబుద్ధ్యా ధథావతా మణిర్హ భ్యేతైవ. 

టీ, దీషప్రభాం ప్రతి = దీపకాంతినిసనూర్చిి అభిధావతా = అభిముఖముగా. 
బరు గె త్రెడువానిచేత, మణిక=రత్నము, న లభ్యతే = పౌందంబడదు. మశ! = రత్నము 
యొక్క, ప్రభాయాం = కాంతియందు, ధావతా = నుణిబుద్ధిచే వరు గిడెడువాని చేత, 
మణిక=రక్న ము, లభ్య తైవ = అవశ్యము పౌంద(బడును, 

తా, దీవకాంతిని జూచి రత్న మని భ్రమించిన వానికి రత్నము 
లభింవదు, రత్న్య్రభం గాంచి రత్న మని పకుగిడినవానికి యత్న ము 
చేసినచో రత్న మవళ ముగా లభించును. 

ఆవ. ఈవా ర్రికమువలనం ద్రికృతమున గ లలాభముం "దెలు-చున్నాా (డు 

న్ చపప్రభామణి శ్రాంతిర్విసం వాదిభ్రమః సృృతః, 

మణిప్ర భామణిబ్రాంతిః సంవాది భ్రమ ఉచ్యతే. 6౮ 
వ్యా. భవ'కేషేవం న్నార్డి కార్థః ప్రకృతే కిమాయాతమిత్యత ఆవా----దీవప్ర, 

భీతి. యా దీషప్రభాయాం మణి శ్రాంతిర వ్ సా విసంవాద్మి భన ఇతి స్ఫ్భతా 
విద్వద్భిర ణిలాభలతు ణార్భ క్రి యారహితత్వాల్ , యా మణి పృభాయాం మణిబుద్ధి రసి 

సాౌతు మణిలాభలకణార్థ క యావశ్త్యాత్సంచాద్మి భమ ఇత్యుచ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ. దీష వ్రభామణి ఖా,ంతిణ=దీపకాంతియందు మణి యెడి శాంతి విసంవాది 
(భృముఃకవిసంవాది భమ యని, స్మ ఎర! = వెప్పంబడును, మణి ప్రభామణి భ్రాంతి? అ 

రత్న పృభయందు రత్నమనెడు శాంతిః సంచాద్శి భృమః = సంవాది భమ యని, 

ఉచ్య తే=చెప్ప(బడు చున్న ది, ” 
తా దిషవ్రభను జూచి రత్న మని పొరపడినవాని భ్రమజ్ఞానము 

“విసంవాది ఛృను యనయిడును, విసంవాది థను యనగా వ్యర్థమగు 
(లాభము లేని) భ్రమ, రత్న ప్రభను జాచి రత్న మని భ్రమించినవాని 
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జ్ఞానము 'ంవాదిభ్ర మి యనయడును, సంవాదిథ్ర, మ యనగా లాభము 
గల Of మజ్జానము? 

“సవ వ ప్రత్య స్థలములో నిట్టిసం వాది, భృమను జూాపీ యనుమానస్థలములో 

దానిం గనంబఆచుచున్నా (డు: 

న్లో + బెప్పం ధూవుతయా బుభ్య్వా త్య కాంగా రానుమానత్క, 

వహ్నిర్భదృచ్చయా లజ్జ స్ప సంవాది థ్ మో ముత, 7 

వ్యా. ఏవం ,ప (ప్రళ్యతవిషయే సంవాదిభ్ర, మం దర్శయిత్వాఇఒనుమానవిషయే౬పీ 

తం దర్శయతి.. బావ్పమితి. కచిక్స్రబేశే స్థి సం బాప్పం ధూమవశ్తే న నిశ్చిత్య 
తన్తూలప్రటేశే అయం ప్రచేశః అన్నిమాక్ భూమవశ్త్వాదిత్యనుమానాయ పృవృ శేన 
ఫుపషే ల చైవగత్యా యద్యన్ని స స్త త్రో తొపలభ్యేత తదా బాప్పవిషయం ధూమజ్ఞానం 

సంవాడ్మి ఛమో మత సృమ్తళః, 

టీ. చావ్నం=నీటియావిరిని, ధూమళయా = ధూమమునుగా, బుధార్వ = తెలిసీ, 
త్ర త్ = అక్కడ, ఆంగారానుమాన తక = అగ్నియున్నదని యాహించుటవలన, యదృ 

చృయాందై వికమువేతు వహ్నిః - అగ్ని, లబ్ధకి = పొందంబడెను, సః=అది, 

భయ! = సంవాద్నిభ్కమ యని, మతః = చెప్పబడెను. 

తా, నీతయావిరిని జూచి యచట నగ్ని కల దని యొకం డూహిం 
చెను. నీటియావిరిని గాంచి యది పాగ యనుకొనుట పారబాశే 
మైనను డైవికంబుగా నాసనీటియొడ్డున నివ్వు వదొజకెనేని వానికిం గలి 
దిన నీటియావిరియందలి ధూమజ్జోనము లాభకర. మగుటంచేసి యది 
సంవాది భ, మ యనంబడును, 

అవ శబ్దజ్ఞానమునం దా సంవాద్శి భ్మమను జూపుచున్నా డు 

న్లో గోదావర్యూదకం గంగోదకం మణ్యా విశుదయీ, 

సం ప్రోత్య శుద్ధిమాప్నోతి స సంవాది మా మతః, రి 

వ్యా, ఆగమవిసేయే2.కి తం దర్శయలి-..నోహవర్యుదకమితి. గొదావర్యుదక 
స్యా౭_వి విశుద్ధిహేతుత్వమాగ నుసిద్ధమత స్త స్తత్ఫోతణా దపి విశుద్ధి రస్ట్యేవ. ఆథావీ 

నోదావర్యుదశే యా గంగోదకబుద్ది స్సా భాంతిలేవ. 

టీ. గోదావర్యుదకంజగో దావరియుదకను, గంగోదకం = భాగీరథీజలమునుగా, 

మళ్వొాజ=తలంచి, విశుద్ధయే= వరిశుద్ధికొటికు, సంస్రోత్యు = = ప్రోత్ష ణము చేసికొని, శుద్ధిం= 

5 ఆప్నోతి = పొందుచున్నాడు సి = 'సట్టిది సంచాద్సి భ్కమః = నం 

నంచాది 
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తొ, నోదావరీజలమును భాగీరథిజలమును . విడివిడిగా రెండు 

కలశములందు వెట్టంగా గోదావర్యుదక మే గంగోదరక మని పొరపడి 

యొకడు ప్రోతీంచుకొ నెను, వానిజ్ఞానము సరికాశపోయినను వ స్తు 

స్వభావము చెర అట్టియుదక ప్ర, ప ఛొవముచేస వానికి శుద్ధి కలుగుచున్న దె, 

వ్రది సంవాది శ్, మ మగును. 

అవ. ఇంకొక యుదాహరణ మిచ్చుచున్నా (డు; 

న్లో ॥ జ్వ రేణా_ప్పస్పన్ని పాతం ఛాఫంత్య్యా నారాయణం స్మర, 

మృత స్ప సర మవాప్నోతి స సంవాది శ్ నూ మత, 9 

వ్యా. ఉఊదావారణాంకరమావా=జ్య్వ రేణా వ్వ ఇతి, జ్వళేణ సన్ని పూఠం 

ప్రాప్తః పురుష ఇదం నారాయణస్మ రణం మమ స్పర్ల సాధనమితి జ్ఞానమంత శేణాసి 

సన్నిపాత ప్ర, పృయు క్ష భ భ్రనువశాశ్సాథారణం పృరువషతయా నె వై ద్యైదివ న్నారాొయణం 

స్మరన్భృతః స్వర్షమవావ్నో త్యేవ. 'వారిర్ణ్యరతి పాపాని దుష్ట్రచిత్తై రపీ సృృతః అనిచ్భ 
యాపి సంస్పృష్టో దవా ల్యేవ హిం పావకి ఇతి. “అ క,శ్య పుత్ర, మథువాన్య ద 

జామిళో=పి నారాయశేతి మ్రియమాణ ఉృవెతి ము _క్రీ'మిత్యాదిపురాణ వచనేభ్యః 

అత్రాప్ నారాయణనామ్న! పుత శృనామశ్వ్య జ్ఞానం భ్రాంతిశేవ, 

టీ. జ్య రేణ = జ్వరము పత, నన్ని ఊాశంజసన్ని సాక వ్యాధిని, అష ౫ పొందిన ' 

వాండై) శ ఛ్రాంతిచేశ్క, నారాయణం = విష్త్టుమూ ర్డిని, న రక్ జన్మ దీం 

చుచు మృతః = మరణిం చినవాఃడు, స్వర 0౬ స్వర్ణ మును అవాొప్నో తి = పొందుచు 

నాషడు. సః = అట్టిది సంవాద్ని భృమః=సంవాద్మి భృమ యని మఠః = అభిమళమం, 
తా, సన్ని పాతజ్వరము వచ్చినయొకండు భాంతిచే నజామిోూళుని 

వలె నారాయణుని స్మరించెనెని యాస్తరణ మయథార్థజ్ఞాన మే యైనను 
వానికి స్వర్షము సల్లును. అదియును సెంచాదిశ్ర మయ "యగును. ఇట 
“హరిర్ల రతి పాపోని దుస్ట్రచి _త్రేరవి స్కృత్క "తనిచ్భయావి సంస్ప ఫ్లో 

దహశ్యేవ హీ పావకః గా “ఆ క్ర క్ర, ప్రత శ్రమఘవాన్యదజామిళో ఒవి 

నారాయశేతి మ్రియమాణ ఉవైత్ తము _క్టిమి” (అనిచ్చశే స్ప సంచినను 
అగ్ని నహించునట్లు పావచిత్తుడు అనిచ్చచే స్ట సరిందినను మూవి పాకము 
లను శ్రీమన్నా రాయణుంకు పహారించును, పాపాహ్మ్ంయగు అజామిాళుంంు 
త్నప్టు త్తని నారాయణా” యనికిలు చుచు మృతినోంది ము కృుండాయొను, 
అనెడి పురా ౯ వాక్యములవలన నారాయణనామబునకు వ్ముత్ర నామ 

ంళేగా = 
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త్వజ్ఞానము భాంతియే యగును. _ఇట్టిఖా(ంతి సంవాదిభ, వము యన 

బడును, 

అవ, తేలినఫలితమును జెప్వుచున్నా డు! 

నో పృత్యకుసాఫానుమానస్య తథా శాస్త్ర స్య గోచర, 

G _కృన్యాయేన సంవాదిభ్ర మా స్సంతి ఫాం కోటిశః, 10 

వ్యా: ఏవం త్రివిధస ంచాద భృ మోదాహరణేన సిద్ధమర్థమాహ.ప్రత్యజ 

స్యేతి. 

ట్రీ, ప్రశ్యతస్య= ప్రత్య తమునకును, అనుమానస్యజఅనుమానమునకును, తథాజు 

ఆవిధముననే, శా స్తస్య=ళాస్త్రమునకును; గోచ రేజవిషయమునందు ఉక్తన్యాయేన = 

ఇెప్పంబడినరీతివేత)ు సంచాద్మి థభ్మమాః = సంవొద్మిభ్కమలు, కోటిశళః = కోట్లకొలంది, 

నంతి = కలవు, 

తొ వ పృత్యతుస్థలంబునను, అనుమాగనస్థలంబునను, శాస్త్ర నిష 

యంబునను నిట్టిసం వాదీభ్రమలు కోట్టకొలంది గలవు, 

అవ, సంవాద్నిభృనులపు గమనించనిచో బాధకముం జెవ్వుచుస్నా డు; 

న్, అన్యథా మృ త్రికాదారుశిలాస్స్యు నైవ తొః కథమ్, 

అగ్ని ళా పదిధియోచాన్యాః కథం వా యోషిదాదయా, 1H 

వ్యా, వివక్నే బాధ ప్రదర్శశేనో క్త కృమర్థం ద దృఢయలతిఅన్య భేతి. అన్యథా సరి 

వాది ,ఛ (భ్రనూథాొ వే మృదాదయః ఫలసిద్ధయే జేవళాశ్వేన పూజ్యా న భవేయుస్ప్వతో 

జీవతా త్వాథా వాదిక్యర్ణః చాధకాంతరమాహ _- అన్ని త్యాదీతి, పంచాగ్ని విద్యా 

యాం “యోహా చావ గాతమాన్నిః పురుషో వావ గాతమాగ్నిః వృథివీ వావ గాత 

మాగ్ని8 వర్ణన వావ గౌతమాగ్నిరసౌ వావలోకో గాతమాగ్ని” రిత్యాది . వాక్య్యై 

ర్యోషి త్పురుష పృథివీ పర్జన్య దులో కానా నగ్ని లేనా పాసనం ద్రవ్మాలోకావా ప్రీ ప్రి 

ఫలకం న భచేదిత్యర్థకి. ఆదివచేన మనో బ్రహ్మేత్యు పౌసీత, ఆదిత్యో బ్ర బహ త్యా చేశ 

ఇత్యేవ మాదయో సృళ్యాంతే. 

టీ, ఆన్యుథా = అట్టుగానియెడలు మృ ర్త తికాదారుళిలాః = మృ త్తి త్తి కా=మట్రియు ' 

దారు=కె య్యయుు, ఛిలార్రి = జ్రాయియు, డేవతాః=దేవతలు, కథం = ఎట్టుగా, న్యు 

అనను? యోషిదాదయః = స్త్రీలు మొదబగునవియు, అన్ని శ్యాదిధియా = అగ 

మొదలగునవి యెడిబుద్ధి చేత కం = ఎట్టుగా, ఊపాస్యా? = ఊపాసీంవందగినవి? 

తా, సంవాదిభ్ర వుమును గమనీింపనియొడల మృద్దాముశిలలను 

శాస్త్ర ప్రకారము జస బని ఇశావించడువారికి సుకృతలాభను చేక్ష 
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పోవలనీవచ్చును. అట్టులే పంచాగ్నివిద్యయందు స్త్రీని వురుషుని, పృథి 
విని, మేఘసుండలమును, ద్యూలోకంబును అగ్ని యనియు, వారియనయ 

వములను నగ్నా్యాద్యనయవమను లనియు భావించెడివారికి ద్రిహ్మాలోక 

ప్రాకి గలుగు నని చెపె నవ్పిడియువనిపద్యాక్య మవ్రమాణము గావలనీ 

పొచ్చును. స్త్రీ స్తీ మున్నగువా న్నటి! నేగ్న్యాదులు గారు, "కాంబట్టి 

యాయుపాసకులజ్ఞానము భ్ బ్రవుజ్ఞాన మే రైనను దానివలన లాభము 

గల దని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది, 

అవ సంవాద భ్మమను సంశేవముగాం జెవ్వుచున్నాండు:--- 

న్లో, అయథావ స్తువిజ్ఞానాత్భలం లభ్యత ఈప్పితం, 

కాక తాలీయతనేస్పజయం సంవాది భ్రమ ఉచ్యతే, 12 

వ్యా. ఇదానీం బహాంబర్ల9ం కారుపహాదిత సంవాది, ల వుం బుద్ధిసాకర్యాయ 

సంత్నీవ్య దర్శయతి.._అయథావ సి్యితి. విహితాదవిహిళార్వా యస్థాదయథావస్తు 

విజ్ఞానా దీపి ప్పితమఖిలషితం ఫలం కాక తాళీయన్యాయతో దైవగత్యా లభ్యతే, సోడ 

యం సంవాది, UE మ ఇక్యర్థః. 

టి. అమణావస్తవిభానాత్ = ఆయథార్థజ్ఞానమువలన, కాకతాళీయతక=దై వ 
యోగ మువలన, ఈప్పితం=కోరంబడిన, ఫలం=లాభము, లభ్య తే (వేజ్ ) = పొందంబడెే 

చేని, సోజ.యం=అట్రిలాభకారి యగు (ఫేన సంవాద్శి భృమంజసంవాది, భమ యని, 

ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

తా. అయథార్థజ్ఞానముచేకత _దైవికముగా లాభ మళ్ళు నేని 
యా భ్రమ సంవాది భ్రమ యనంబడును. 

“అవ, బవ పాన న మయథార్థము గదా. అది యెట్లు మోవఫల “మొసంగును? 
ఆను శంకకు సమానానము ఇప్పుచున్నాండం: జాల 

న్లో, స్వయం భ్రమోఒవి సంవాదీ యథా సమ్యక్ళల ప్రదం, 
ప్రవాతత్ష్యోపాసనావి తథా ము _క్రీసలవుదా, 18 

వ్యా. నను బైహో పాస ననస్యాయయభావస్తువనయోన్య కథం సమ్యక్ క్ఞ్షానసాళ్య 

ము క్షిఫల ప్రదక్యమిశ్యాశరక్య సంవాది, భృమవదే వేత్యాహ... స్వయం భమ ఇతి. 
టీ. న నియం = తనయంకట, యథా=నీవిధముగా, సంవాపీ = సంవాదిజ్ఞఃనము, 

(భృ) మోడవిజ్మ భ్కమయెనను, సమ్యక్సల ప్ర పద$ = మంచిఫలమునిచ్చు చున్న దో, "కధా 

ఆవిధనున నే, దృివాతతో పాసణావపి = "బ్రకాకత్ఫో సాననయు, ము _క్రీఫలప్రదా జు 
-మోవత్షఫల మొసంగునది, (భవతి = అగుచున్నది. 



ఛ్యానదీపవ్రకరణము 697 

నార్ జల | ఎ ల అదో తా, లోగడ చెప్పిన సంవాది భ్రమలు లాభ కారు లె నట్లు బ్రహ 

పాసనయును లాభ కారి యగును, 

అవ, బ్రవ్వాత త్రషమును వెలిసి యుపాసీంవవ లెనా 1 "తెలియకమీ యుసపాసింవ 

వచ్చునా? తెలిసియున్న యెడల తెల్పి యనిన జ్ఞానమే కనుక తెల్వి యుండిన నుపా 

సనమేల? తెలియకయ్ యుపాొసీంవవలయు నంటివా, వస్తుజ్ఞానము లేక యుపాసీంచు 

బెట్టు ఘటించును? అనుశంకలకు సమాధానము ఇెప్పుచున్నాండు:--- 

ఖ్, వేదాంతేభ్యోో బ, బృహతే ర్రష మఖండై కరసాత తమ్, 

వరోతు మవగ మ్ర్రతదహ మనీ సీళ్యుహాసతే.. 14 

వ్యా. నను, బవాలే త్తం జ్ఞాత్యోహౌసనం క్తి శ్రియశే౭జ్ఞాశ్యావా! ఆక్యే 

ఉఊపాసనావె చైయర్థ్యం "మోతసాధనస్య జ్ఞాన సై గవ విద్యమాన తాల్ . ద్వితీయే వివ 

యావ పిజ్ఞానాదుహెస నన మేవ న ఘుతే ఇత్యాశంక్యాహ. చేదాం శేభ్య ఇతి. అయ 

మఖి ప్రాయః, బ ద్రవ్మో లెక త్వాపరో కజ్ఞానస్య మోకసాధనస్యానుత్చ్సన్న త్వాన్నో పా 

సనా “వై యర్థ్యం  శాస్తక్సరోడళయావగతళ్వాద్భ్రిన్యణ ఉఊపాసనావిషయత్వమితి. 

త ఢేదాం తేభ్యః = ఊవనిషత్తులవలన) అఖండై కరసాత్యకమ్-అఖండ=భిన్నము 

"కానీ, వీకరసాత్మ కమ్ = వీకవిధమగు, బ్రవ్వాతే త్తం = బన్ను కోపమును, చరోతుంణు 

రరోకముహా, అవగమ్య = తెలిసికొని, ఏతత్ = ఇది, అహమనస్మీ తీ= నేనే యని, 

పాసతే = ఉపాసీంచుచున్నారు. 

తా, వేదాంతమువలన నఖండె డై కరసాతృకం బగు బ్రహ "మొకటి 

గల దని వరోతంబుగా గృహాంచి, ఆపరి రోతుజ్ఞానమున కై ననే బ్రహామ 

నని యుపానీంచును, పరో తుజ్ఞానము గలదు గనుక నుపాస్ం మేట 

కభ్యంతరము "లేదు, అపరోతజ్ఞానము గలుగమిం జేసి యుపాసన యవ 

సరము, 

అవ, వరోతజ్ఞాన మన నెట్రిదియో యొఅకింగించుచున్నాాండువాా 

న్, వృత్యగర్యు _కమనుల్లిఖ్య శాస్తా దిగ్గిభ్హాషదిమురా_ి రివత్ , 

అనీ బ హేతి సామాన్యజ్ఞైన మత పరోతఫ్ః, 15 
ఆం ఓ! ఆశ్ర జ WW 

వ్యా. ఉపాస్య బృవ్యాత త్త గగోచరస్య పరోతజ్ఞానస్య కిం రూవమిత్యా 

గాంకా యామావా ప్రత్యగితి ప్రశ్యగ్వ్య క కిం బుద్ధ్యాదిసాక్షి అమానందాశ్యాన 

మనుల్లిఖా్యావిషయోకృత్య కాస్తా కృర్యక్టానాది వాక్య జా కాద్భ)హ్యసీ సీ త్యేవం సామా 

. న్యాకాలేణ జా యమానం౦ం క్షనం అత్రాస్యాముపాసనాయాం బరోతుధీః పరోతజ్ఞానం, 
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పవక్నీకమిక్ళడ” త శ్ దృష్టాంతః---విష్ణ్వా దీ తి. ఐప్లై్టాదిమూరరి రిప ప్రృతిపాదకశానస్త్ర 

శ ప్రశ్యన్వ శ క్రీం = బుద్ధ్యాదులకు సాకీ యగు (వ (ప్రత్యగాత్మ ను, అనుఫ్లి ఖ్యజు 

విషయము చేసీకొనక, శాస్త్రాల్ = శా స్త్రమువలన, విష్ట్వాదిమ్నూర్లి రివణ్ = విష్ణ్వాది 

మూరులవటఅేి, బ్రవా = పరైన్యము. ఆ వ = కలదని, సామాన్యజ్ఞానం = సామాన్య 

జానము, అత, = ఇక్కడ, సరోకురిః = పరోతజ్ఞాన మని, ఉచ్యే" స్రే.= పొసష్పంబడం 
5 (UU 

చున్నది. 

తా. తానే బవ్మ హూమైయుండియు, ఆసంగతి స్ఫురింపక త్రి హా 

మెక్కడనో గల దనుకొనెడి సామాన్యజ్ఞానము ఏఖ్ల్యాదిమూ ల్సి 

జ్ఞూనమువ లె సరో తుజ్ఞాన మనంబకును. 

ఆవ, విముమూ జ్ఞానము ఎట్టు వరోత మగును ? అని యడుగగా? EN 

చున్నా(డు:— 

నో చతుస్భుజ ధన లేవని మూ ర్లిమనుల్లీ ఖ౯, 

మః పరో తుజ్జాన్యేవ న తదా  నిస్టుమిాయ. 3 స 16 

వ్యా. నను శాస్త్రే విష్ణ్వాదిమూ- శ్తేళ్చతుర్భుజత్యాదివి శేషప్రతీలేః తల్ బాన 

స్యావీ కుతేకి పరో తత్వమి త్యాశంక్యావా_ చతుర్భు జాడితి, కాస్తో చతుర్భుజ 

త్వాదివిశేష ప్ర, వీతావపీ చతురాదిఫి ర్విష్ట్వాదిమూర్తిమకి షయిీకుర్వక్ - పురుషః వదరోత్న 

జ్ఞాశ్యేవ. త తొవపత్తి మావహన తదేతి. శదడోపాసనాశాలే వివ ముపాన్యం 

సేకకే చేంద్రిమర్వివంవాకరో తీక్యర్థః. ! 

టి, చకుర్భుజాద్యవగ శావది=నాలుగుభుజంబులం గలవా డని యామొదలగస 

నవి తెలిసీకప్పటికిని అశ్నైః = ఇం ద్రియంబులచేశ, మూర్లిం = స్పరావమును, అను 

ల్లి ఖక్ = సోచరించం బే సీకొననివాండై పరో తృజ్ఞాన్యేవ=పరో తజ్ఞానియే, (భపతిజటిగు 

చున్నాండు, తదా=అవ్వుడు, విష్ణుంజు ఫీ గ్రైనుహావివ్షువును, చేట శే=కనుంగొన లేండు. 

కొ, విప్థ్యాదిమా_ర్థి ప్ర ఏ తిపాదక శా, నసృముచే న స్టష్పదిమనూ స్ప సల 
యొక్క చతుర్భుజ" దివి సేషోకారము తలము బననను, ” టు రి ఏడు 

లచే విజ్వాదిమూ రు రులను జూడనివాం డగుచు వుసుషుంయు కరో “తుజ్ఞూని 

యే యగును, అనంగా ప్రత్యతుముగ6 జాడకపోయినను సొన న్తన్య 
జ్ఞానముచే ఇం చెలియుట్ ౩ పరోకుజ్ఞాన వముగును, 

ఆవ, ఆవిష్థుజ్ఞానము నిమ్తువును. గసంబజిచనంవభు శ్రమున త నుము కౌ దని 
ఇవ చున్నాడు! 
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న్లో . సరోతళ్యావరాభేన భవే న్నాత త్ర ష్షవేదనమ్, 
ఇ” చో నే ని ఎల వమా ణనేవ నో సత్యమరూ ్తేర్విభాసనాత్ . 1? 

వా్యా* నను ఏిహ్లై్టదిగో చరస్య జ్ఞానస్య వ్య కు ల్రేఖయితృతాాభావా ద్భృమత్య 

మిత్యాశంక్య ప్రమాణేన జనిత తాషన్న (భచుత్వమిత్యావా---పరోక్ష ల్వేతి. వరోక్ష 

జ్ఞానక్వం భాంతిజ్ఞాన ల్వే కారణం న భవతి, కింతు విషయాసత్యత్వం ఇవా తు 

ప్రమాణ భూశేన శాస్త్రేతైవ యథార్థభూతాయా విహ్ట్వాదిమూ క్టేరవభాసనాన్న 
ఇభ్కనుత్వ మిత్యర్థః. 

టీ. పరోక్ష త్వావరాభేనజ పరోతత్వముయొక్క లోవముచేత, అత త్త ర చేదనం= 

అయథార్గజ్ఞానము, న భవేత్ = కాదు, (పృమాకోన ఇ కమాణ మగు, శాసే కోవ = 

బ్య (గ రా శా స్త్రముచేతచే, సత్యమూ రేక = నిజమైనయా'కారముయొక్క. విభౌసనాత్ = గోచ 

రించుటవలన (అయ థార్థభావము కా దనుట). 

తా. గురూపదేశమువలన శప్పుడు విష్ణువు కన్నుల కగపడనంత 
మాత్రనుచేత నాజ్ఞానము భ్రమ మనం శెల్లదు, శాస్త మే యిళ్షమూ ర్తి 

5 1న కు ఆలి 

గల దని చెప్పినది. శ్వా స్త్రసిద్ధం బగు రూపమును గోచరింపం జేనెడిజ్తాన 
) ఆ 

యథార్థ మె ట్లగును? కా దని భావము. 

అవ. చీను సచ్చిదానందరూపబ హమ ననుజ్ఞానము సచ్చిదానందరూవమును 

గ్రహించి కదా కలుగును. ఇది వరోశత మేల కావలయు ననుశంకకు సమాధానము: 

న్లో . సచ్చిదానందరూపస్య చా స్రాద్భా నెఒప్యనుల్లి ఖ౯, 

జ 
ఇడ శ ప్రత్యంచం సావమీణం తత్తు బ్రహ సామె న్న వీక్షలే, 18 

వ్యా. నను సచ్చిదొనందవ్య కు ల్లేఖనో చ హత త్త $్రక్టైనస్య శాస్త్రజన న్రీసొగ్టీనీ 

నకత్రకి వరో త తే త్వా శంక్యావరో తక్య్వ,ప్రయోజక ప్రత్యకే ల్రేఖాభా వాది త్యావా= 

ee అడ జ 
చచ్చిదానంబేతి. సత్యం క్టూన మనంతం (బ్రహ నిక్యశ్ళుద్ధో బుద్ధస్సతీో గి ముకో నిరం 

జనస్సద్ధీదం సర్వం సత్సదితి చిద్ధీదం సర్వం ప్రకాశ తే ఇత్యాదిశా స్తాక్సచ్చిదానంద 

బ్రహణో భాచేఒపి పత్యం చం సావీణమనుల్లిఖక్ తస్య బహ్లాణః ప్రగ్య 

రూవత్వమజా నాన _స్ల? స్రవాసామోన్ను వీక్ష లే నైవ పశ్యతి, 

టీ. సచ్చిదానందరూవస్య = సచ్చిదానందస్వరూపమునకు, శా స్త్రాల్ =శా స్ర్రము 

వలన, భొచే౭.పి = భొనము (ప్రతీతి గలిగినను, ప్రత్యంచం = సర్వాంకరు౬డగు, 

సాక్నీణం=సాక్వీని, ఆనున్చిఖక్ = విషయము చేసీకొననివాండగుచు, తదృ)హవఆబవ్యా 

మును సౌకూత్ = సృత్యతుముగా, వతు వీత తే = చూడనేలేండు. 

రూవస్య 

గాత 
3 
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తా, నేను సచ్చిదానందస్వరూవ ముగు చి హవ నని శాస స్త మును 

నమ్మి భావించునప్పుడు తన కాసంగతి నమ్మికచేలొనే గ్రహించయుడినది 
గాని యట్టి యనుభవ మప్పుడు తనకు లేదు. 

ఆవ. . ఈవరోతజ్ఞానమ యథార్థజ్ఞూన "వెం ట్రగు ననినం జెవ్వచున్నాండు:ా 

న్లో, శాస్తోశ్తేనెవ నూచ్దేణ సచ్చిహానందనిశ్చయాత్, 
ఆహం 00 

పరో్శమవ తద్ జనం తత్త (జ్ఞానం నతు థన న్యు, 19 

వ్యా. కథం తర్హి తథావిధ జ వ్యగో చరస్య జ్ఞానస్య త్ర త్త వ్షజ్ఞానక్వ మిత్యా 

శంక్యాగమ పృమాణజన్య త్వాది త్యాహ---శా స్తే తి తల్ జైనం వరోత్సముపి శాస్త్రో 

శ్లేనైవ పృకాశేణ బ్రహ్మణః సచ్చిదానందరూపనిశ్చాయక త్వాత్సమ్యక్ క్ఞానమేవ న న 

తు ఇత్యర్థః. 

టీ, శాస్త్రోక్తేన = జూ శ్రా స్ర్త్రమునందుం 'జెప్పంబడిన, సూర్తేతైవ జా మార్షమువేత శే, 

సచ్చిదానందనిశ్చాయాల్ -వర్యవాకుద్య్యుదాకిస్పయమముక, తల్ జ్ఞానం = ఆజ్ఞా 

నము సరో కమవి=పరో ఈ మైనను, | భ శన! = = (భ్రమ నతు = కాదు. 
జో జల తా, నేను సచ్చిదానందస స్వరూప వమగు శి హా మనిన థొ స్త్రమూల 

ముగనే గృహించెను గాన నది స్వానుభవము లేమింజేసి వరోతుమైనను 
శో ము కాజాలదు, 

అవ. ,బవాము ,ప త్య గూబ మని మహావాక్యములందు వరి ౦వంబడినది. కనుక 
(res JO అ 

ఆమహావాక్యములవలనం గలిగినజ్ఞాన మపరోతజ్ఞాన మని యేల యనలహాడదు అను 

_్రృశష్నమునకు సమాధానము: 

న్లో, బ్రహ యద్యపి వా నేషు పృత్య _కేష్షనైవ వర్షితమె, 
అ! 

మహావాశై _స్తథామ్యేత ద్దుర్బోథ మువిచారీణః 20 

వ్యా. నను సత్యక్టానాదివా క్యైర్చ )వ్మాణస్స చ్చి దానందరూపత్వమివ తత్త్వ 

మస్వ్యాదివాక్యః ప్రత్య గ్రూవక్వమపి తస్య బోధ్యత వవ, అతళ్ళాస్త్రజన్యస్యాపి 

జ్ఞానస్య వ్ర ప్రశ్యగ్వ్య కృళ్లఖత్వాదపర్ తత్వ మే చేత్యాళంళ్యావా..- ట్రే పౌతి. యద్యపి 

వేదాం లేము మహావామ్యైర్భ్రవా ప్రత్య గాత ల్వేవైవోవదిన్టం తథా-ప్యేకత్స)త్య ప్ర 
వళ్వం అన్వయన్యతి శేశాభ్యాం త “రం వదార్థవి వేకళూన్యస్య దుర్చోథం బోద్ధుమళక్య 

మతః శేవలా ద్వా శ్యాన్నావరో డజ్ఞానముక్పద్యశ ఇత్యర్థః, 

టీ, బ్రిహవాబ,హము; యద్యపిజవిచారింవంగా, శా సే స్త త్రై డా శాన స్ర్రమలయందుః 

అజ్ వలి రం అ భః ప్రత్య వై వ=ప్రత్య గ్రవముగ నే మహావాత్ష్యైః = త శ రమస్యాదిముహావాక్యముల 
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కిందని 
చేత, వర్ణితం = వర్ణింపబడినది. తథాపి = ఆలా నను, ఆఅభబిబారిరా$ వ | ae hy 

వానికి వీతత్ = ఇది, దుర్చోధం = తెలియశక్యము కాదు. ని 

తా, మహావాక్యములయందు వతగాత్మయే బ్రహ్మి 
చెప్పంబడనది. అయినను విచారముచేయనివాని కీియర్ల కుల "తనమును? 

దెలియ శ కరము కాదు, 

అవ. చెవ్వటకు మహావాక్యము లుండెను, వాన్తవముగా జీవబ్బప్యాముటల Wh 

ముండెను. విచారముతోం బని యేమి ? అను శంకకు నమూ భాన మా 

పహ హా అయాడు నార 
న్లో దెహాద్యాత్మత్వవిభ్రాంత" జాగ, తార్భం నవా RE J (| 

బ వత లేన విజ్ఞాతుం తమతే మందథీస్వగః, నే 
తి ఆఆ వ లీ | 3 న 

జ నా బన అ క Cer ER 

వ్యా. నను సమ్యక్ జ్ఞానస్య ప్రమాణవస్తువరతళం జ్ర తి SD న 
gy 

తత్త్వ మస్యాదిరూపవాక్యన్య సద్భావాద పస్తునక్చ బ్బ పీ తేక ప్రాత జన్మ సకాల స 
అలం క్ర 

త్యాత్కు_తో విచారమంత రేణ దుర్చోధత్వమి త్యాశంక్యావాా- దేస!దిలిం తనకే 

జో = ని ॥ వ ఇతను? చ $a 

కత్యావరోత జ్ఞానవిరోధినో జేహేం ది యాదిప్వాత తప్ప సనన వింక్ గి లై 
Cea 

జు ల జ 

సద్భావా త్తన్ని వృత్తమయే చ విచారోఒపేత్యుత ఇత్యర్గః " 

టీ. చేవోద్యాత్మ త్వవిభ్రాంత" = శరీరమే యాత యనెడ్ వ ఫ్హహుము, షట 

శ్యాం= ప్ర, కాళించుచుండంగా, వాఠాల్ జబలాత్కా_.రము"గాను; యం ML న. మెం? 

హ= =ఆక సంరూపః బ్ో నస" ఈతి ౫) బ్రహ్మ=బ్రవామును, అత ల్వేన=ఆత స్వహాపత్వముగ, వి తుంజ టేన్సీఏ శ 

మందధ్ధి త్వతశ=ముందబుద్ధిగ లవాండగుటవఅన, న శమ తేనమర్గుండు MCE. 

తొ, దెహమే యాత్ర యనుజ్డూన ముంంయుటం జీవి యనా! ఆటోని 

, . wy hah yg 
బోంగొటందగినవిచారము  చేనిచే మజా వాకన్టముం ల సి టి కే 

లు a వ. 

జానముం గలుగలయేయయటొాలదు, 
లా 

ఆవ. దేహాత్ర తను యుండుటం జేసి వరోతు జ్ఞానము రుడు సాన 3 గని 

రాదా యని శంకించి సమాధానము చెప్పుచున్నాడు 

టో జ ళ్ y న్లో, బహమాత ౧ సువిజేయం శ ద్లాళో న్నా నవలను, 
Mm నీ WW ఆ Wp. బుక 

అపరోత దై (తబుద్దిః వరోవాచె ్వతబున్ష్వను ౫ . జ 
తావ ధి యా ధ్ 

బె త్త వ్ ల ళం x ఇల్లి క 4 ye సి నను శేరి డే హీం ది యాదిగో చరన్య జ షక భ్రమను. గరి ఫా 

A జడ స జ్య కు క జ్య ల్ WR |" + శ దద్వితీయ బ్రృహనోచరం వరో తుజ్ఞానమవి నోదీయాది త్యాశం ల్య్చావరి శ ౫ స్ట 

మస్య వరోశతూ దై పర్ణ నానిరోధిత్వాచ్చద్ధావత & పున ఇఇ స్ట్రా తట క లు ళీ 
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సముత్పద్యత వీవేత్యావహ=బ్రహ్మమ్మాక్ర మితి. అపరోతదై పతేబుద్ధిర్య తః వరోకూ 

చ ప్టత్బుద్ధ్యనుత్ ఆతో ద్రవామ్మాకృం సువిక్లైయ మితి యోజనా, 

టీ, శ్రోద్దాళో? = శ్రద్దకలినటువంటి, శ్యాస్త్రదర్శినః = శాస్తజ్ఞునకు బ్రహ 

త్రం = వ్రహ్వమొక్కటియ్, సువిశ్హయం = బాగు-గాం చెలియందగినది. అవరోత 

షతేబు ద్ధి ప్రత్యతముగు దై చ పకేజ్ఞనము, వరోతూచె దై తబుద్ధ్యనుత్ = పరోత్సమగు 

నై పకజ్ఞానమును బాధించం జాలదు. 

తా, శాస్త ప్ర్రవిశ్వాసము గలవాయ బ్రష హ మొకటి గల దని 

గృహింపవచ్చును, ప్రత్యక్ష మగు దెహాత్మజ్ఞానము పరోతు మగు బ్రహ 

జ్ఞానమును చి తిబంధింసంజాలదు. 

అవ. ఈ యర్థమునందు దృష్టైంతమును చెవ్వు చున్నాడు: 

నో అవరో కశిలాబుద్ధిర్న వపరోకేశతాం నుబేత్, 

వతిమాదిషు ప్య్లుత్వే కో వా విప్రతివద్యలే. ర్క 

వ్యా, ఆపరోమ భ భృమస్య పరోక్షసమ్యక్ జ్ఞానావిరోధి ల్వే దృష్టాంతమావా--- 

అపరో మేతి. విరోధాభావ'మేవోదావాశ్య దర్శయతి ప్రతిమాదిష్వితి. 

టి, అపరో శ్షశిలాబుద్దిక = కు ప్రక్యఊమగుశిలాజ్ఞానము, వరో కేశ తాంజపరో ఈ 

మగు నీశ్వరత్వమును, న నుదేల్ =పోంగొట్రదు. ప్రతిమాదిషు = వ్ర తిమలం మొదలగు 

వానియందు, విష్ణ ల్వే = విప్థంభ'వననుగుణీం చచి, కోనా = ఎవ్వంయ, విప్రతిపద్య తే = 

కలహించుచున్నా డు ! 9 

తా. శల యని వ వ్రత్యతముగాం గనుపడినను అది విసష్ణ్వాది జీవత 

యనుటలో నెివ్వరికిని వి వివాదము లేదు, 

అవ. కొంద జీయర్థమునందు వివరించుచున్నా రే యని యడుగగా జివ్వు 

చున్నాడు: 

న్, అశ్రద్ధాలో రనిశ్వాసో నోదాహరణమర్ష్హతి, 

శ్రద్ధాలోేవ సర్వత్ర, వైదిశే ప్వధి కొరత 24 

వ్యా. శేచన ఏ,ప ప్ర తివ వద్యమానా ఊప పలభ్యంత ఇత్యాశంక క్యాహ.-ఆ శ ద్ధాళో 

రితి, సరేషేమ జేదోశ్వానస్టైేను శ్రోద్ధాళ లేవ శృోద్ధావత ఏ వాధికారి త్వాదిత్యర్థః 

టీ, అశృద్ధాళోః = గురు వేదాంక వాక్యములయందు నమకము లేనివాని యొక్క, 

అవిశ్వాస = విశ్వాసాభావము; ఉచావారణ౦ = దృష్ట్రాంతమునుగూర్చ్సి; నార త్ 
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తగదు. సర్వత్ర, = అంతట, (వై దిశే = వై దికక్ళత్వములయందు, అధికా రతేకిఇ కద్ధ 

గలవారే యధికారు లగుటవలన. అని పూ ర్వార్థముతో ననర్షియముః 

తా, కద్ధ లేని వానియవిశ్యాసము దృప్లాంకారము కాదు, 
(UO షర ంరొ 

వి దికకర ములయందు శ డాళువే యధికారి యగును. దూ డా ఆధ 

అవ. ఇట్లన్నంబున వరోతజ్ఞానమున శీమి లాభము గన్రిన దనిన, లోకానుళవ 

ముచే దృథఢపఆచు చున్నాడు; = 

న్లో, సకృదాపోవదేశేన పరోత్షజ్ఞావముద్భ వేత్ 
నిష్ష్టుమూ _ర్థ్యువదేశ్ హి న మోనూంసానువేశు కే, 95 

వ్యా. ఏతావతా వరోతజ్ఞాశే కిమాయాళమిత్యత అవా---సకృదాస్పేతి, 

జ క్తమర్థం లోకానుభ వేన ద్రృథయితి..--విమ్షుమూ _ర్రీతి. 

టీ. సకృత్ = ఒక్కమాటు, ఆప్తోవదేశేన = అప్తునియొక్క. యుపదేశమువేత, 
వరో క్ష్ జ్ఞానం=వరో క్ష జ్ఞానము, ఉద్భ వేత్ పుట్టును. విమ్ణుమూర్తు బ్రవదేశః=విష్తుమూ ర్తి 

యొక్క యుపదేశము;, మోమాంసాం=చర్చించుటను, నాేత లే=అసేవ్షీంపదు. 
తా, ఆప్పుం డొక్కమాటు చెప్పినందువలన, బరోతుజ్ఞాన "మొద 

వును, ప్రతిమ 'మొవలగువానిని బెన్సం డని యనుటకు విచార మక్క_జ 
"లేదు, 

అవ, అటులెనయెడల కర యును నుపాసనంబును పూర్యో శ్రరమోమాంసా 

శాస్త్రములయం చేల విచారింవంబడుచున్నవి ఆనినం జెవ్వుచున్నాండునా- ' 

నో, కరోపా సీ సిచార్యేతె అనుషేయానినిర యాత్ , 
౧౧ ఆదే జాం (©) ర్ం 

అడు ళా ఆరా జక a ం అ లయ ర 9 బవుశాఖాని ప కీర్ణం నిర్ధితుం కః పృభుర్నరః, 90 

4 5 ంర ణా జ్ వ్యా. నను కరి శాస్త్రమ కుతో విచారాః క్రియంత ఇత్యాశంక్యాను స 

యయోః కరో పాసన యోన్సం'జేవాసంభవా_క్లన్ని ర్ల యాయ విచారాః క్రియంత 

ఇక్యాహ._ కరో పొ స్తీ ఇతి, సందేహసంభవమేవోపపాదయతి-._బహుశాఖేతి. అనే 
కాను శాఖను తత్ర తత్ర చోదితం కర ఉపాసనం వె ఏకత సమాహ్ఫృత్య 

ఉక ల అక నోట వ్ నిర్ణేతు మస దాదిర్నరః శకి ప్రభున్సమర్థః న కో౭.పిత్యర్థకి. 

టీ. అనుష్తేయావినిర్ణయాల్ - అనుష్టేయ = ఆచరించంద గినడానియొక్క అవి 
నిర్భయాత్ = నిర్భ్ణయము'లేకపోవ్ర టవలన, కర్గోపా_స్ట్ = కర్ణ యుకు ఉపాసనయు, 
విచా ల్యే లే=మిచారింపం బడుచయన్నవి. బహుశాఖావివ కీరం - బహు = అశేకము'లె న, 

(Wo 

ఛభాషఖ్లూ = చవేదశాఖలయందు, విప్రకీశ్ణే = విడివిడిగాం జెవ్పంబడిన కరో పాసనలను, 
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నిస్తేతుం = నిర్ణయించుటకు, కః నరఃజవమనుజుండు, (ప్రభః = సమర్థుం డు? (ఎవ్ష( 

డును సమద్ధండు "కాం డనుట 

లా అనేకవేదశాఖలయందు సంకీర్ణ నుగాం జెన్చంబడినకర్శ ను 

ఉపాసనను శాస్త్రకారులు నిర్ల యింవనిచ ల ననుస్థానమే సంభవింపక 

పోవును. కావున" వా రట్టు నిర ( యించిరి, 
గా క్ర 

అవ, అట్టేని సామాన్యులకు కరోపాసనానుష్టాన మే భుటీంవ దని శంకించి చెప్పు 

చున్నాడు: 

గ్ రి రీ ద్ వు్ళం న్లో. నిర్లీతోఒర్థః కల్చస్తూ క్రై క్ష్రథితస్తావ తా _స్తికః 
ఏీణారేణ నినా కర్త శక్రాఒనుషఘ్రైాతుమంజసా, లై 

వ్యా. తను తర్ష కనన స్టే స్టయత్వ మేవ కర్గోపాస నయో; ప్రాప్తమిథ్యాశంక్యా 

వా_నిర్లీత ఇతి. జై మిన్యాదిఖిః పూర్వాచానై క్యర్నిళ్చితోఒర్థ? అనుష్టాన ప్రకారః 

కల్పసూ క్రైస్సంగ హీతో౭ స్ట, తావళతా తెర్హథిశ ల్వేనైవ కేవ విశ్వాసవాన్సారుషశి 

విచారం వినాపీ కర సమ్య గనుహైం శ క్నో త్యేవ, 
- థ్రీ 

టీ, నిర్లీ తఃజమోమాంసాదిశా స్త్రముల'చేత నిర్ణ యింవంబడిన, అర్థ 3=అర్థము, కల్ప 

సూ ట్రైః = ఆశ్వలాయనాప స్తం చౌదికల్పసూ క్ర ముల చేత, గృథికః = భూర్చంబడినది, 

తావతా = అంకతో, ఆ _స్టీకః = విశ్వాసముకలవాఃడు; వివానేణ వినా జ విమర్శిం పక, 

ఆఅంజసా=యథారముగా, కర =కర న్కు అనుహైతుం=చేయుటకొ టికు, శ శంజసమర్హ్షండు 
థి హా థ్ వ థి 

(అగుచున్నాండుం) 

తా, శాస్త కారులు నిర్ణయించిన యర్లమును కల్పసూత,కారులు 
అ ల్ థి 

వానిని సం ల్స్ హించి యనుష్టానోవయోగ ముగా గ్ ంథంబుల రచించి 

యున్నాను, వాని ననుసరించి ఆ నికో త్తములు మీమాంసా పాండి 

త్యము "లేకపోయినను కర ల నాచరింపవచ్చును, 
౬ జి 

అవ, ఇటులే యుపాసనల నాచరింపవచ్చా నని చెప్పుచున్నా (డు 

న్లో, ఉపాస్తీనా మనుష్టాన మార్షగంఖేషు వర్ణితమ్, 
విచా రాకునుమక్వ్యాక్చ తచ్యుత్యోపాసలే గురోః 29 

వ్యా. నను త తత్రో పొాసనావిచారాభావాశ్సదనుష్టానం న సంభవేదిత్యాశం 

'క్యాహా ఉపా స్టీనామితి. ఆర్షగ గ్రంభేషు బ్రావావాసిష్టాదిమంత్రక ల్పేషు ఊపాసనా 

వ్రకారో వర్ణిత సతో బభారాసపర్థా మనుష్యాః కల్పేషూ క్ష కం తదుపాననం గురు . 

నపఖాదవగ త్యానులెష్థం తీతి భావక$ి, 
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టీ. ఉపాస్తీనాం = ఊపాసనలయొక్క, అనుష్టానం = ఆచరించుట, ఆర్ష 
గ గం భేమజబుషి ప్రోక్త కములగు (గృంథములయందు, వర్ణి తం = వర్ణి ంహపంబడీనది. విచా 

సక్షమమర్త్యాశ్చ = విచారమునరదు సమద్ధులంగాని మనుజులు కల్ ఇచదానిన్తి గురో8= 

గరువువలన, | శ్రుత్వా=విని ఉపాస శేంఉహీసించుచున్నారు. 

తా, బ్రాహ వొనస్టాదికల్ప గ్ర ౦థములయం దుపాసనలను జేయు 

పృ్కకారము వర్ణింపంబడెను. కాన్ష జ్ఞానము "లేనివారు. గురుముఖముగా 

నాయంళ ములను గ్ర హించి యుపా్యేనములను చేయుదురు, 

ఆవ, అభ్లేని శ్రోర్వికలు వేదవిచార మేల చేసి రనినం 'జెవ్వచున్నాండు:లాా 

న్లో ॥ పదవాక్యాని నొర్లతు మిచ్చ౯ మోావమాంనతాం జను, 

ఆపోపదేశమాత్రే ఇ హ్యనుస్థానం హి సంభవేత్ , 29 
వ్యా నను తర్ద్లీ దాసీంతనై రపి గ్రంథక _ర్భృఖిశ్వేదవాక్యవిచారః కత్రకి శ్ యక 

ఇత్యాశంక్య స్వ్వబుద్ధిపరితో హాయై వ శ్రయతే నానుష్థానసిధ్ధయ ఇశ్యాహా- వేచేతి, 

టీ, చేదవాక్యాని=వేదవాక్యమలను, నిశ్తేతుంజ నిర్ణ యించుటకొటకు, ఇచ్చక్ = 

ఇచ్చగించిన, జనః = జనము, మామాంసతాం = విచారము చేయు. గాక. అపోపదేశ 

మాత్రేణ = యథార్థమువె ప్పెడివారియొక్క_ మాటమ్మాత్రముచేశనే, అనుష్థానం=ఆచర 

ఇమ సంభ వేద్ధి = “సంభవించును గదా 

తా. తాను స్వయముగా వేదవాక్యంబుల 'విచారిందందలంచిన 

వానికొటకు మావమాంసాశాస్త్రములు రచింసంబడినవి, అనుష్టానము 

నకు గల్పసూపత్ర ంబులును గురూవచేశంబును చాలును, 

ఆవ. ద్రైవాసాతా త్కారము అట్టిది కాదని వక్కాణించుచున్నా(డు:-- 

వ్, బ్రహసాషేక్కృతి శ _స్తు సవం నచానేణ వినా నృణాం, 

ఆపోవదేశమాస్రె ఇ న సంభవతి కుత్ర చిత్ , . 80 

వ్యా. నను బ్రవో పాసనవద్భ వాసాయ త్క్కారస్యావ్యువ దేశమా? చేవ సిద్ధిః 
క్రీం న స్యా దిత్యాళంక్యానా ద్క “స్వేంత్రిం ఆపోవదేశమాలే ్రైణోపొసనానుష్టానోవ 

యోగిపరో తజ్ఞానముక్పద్యలే. అపరోతజ్ఞానం తు విచారమంతళేణ న జాయత 

ఇత్యు క్తం. 
టీ. బ్రవాసామెత్క్భృతిస్తు = బ్రవృసాతొత్కారమెై లే; ఏవం = ఈవిధముగా, 

విచారేణ వినా = విచారము లేక ఆస్తోవదేశమాల్రేణ = ఆప్పుల ఇెప్పుటచేతచే కుత 
Uy 

చిత్ =ఎక్క_డను న సంభవతి = సంభవింపదు. 
వేదాంత. 5 
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తా, కొను శ్రవణమననములం జేయనిడి గురువులు చెప్పినంత 
మాత్రమున బ్రహానామాత్కారము గలుగదు గాన బ్రహావిచార 
మావశ ర్థికముగం జెయందగినది, 

అవ. అందులకు గారణముం జేవ్వుచున్నా (డు? 

న్లో, పరోతుజ్ఞానమ శ్ర, ధ్ క పృతిబథ్నా తి నేతరత్ , 

అవిచారోఒవరోక్స స్య జ్ఞానస్య వ్ర తిబంధక:, 8] 

వ్యా. తత్ర, కారణమావా..-పరో త్నేతి. యతో౭విశ్వాన ఏ వరో తజ్ఞానం 
(ప్రతిబధ్నాతి. నావిచారోచఒళ _స్తన్నివృత్తా నకృదువదేశాబేవ మక జ్ఞాన పేనోవ 
పద్య కే, ఆవిచార,ప ప్రతిబంధస్యా వరో తజ్ఞానస్య తు విచారదాషరా తన్నివ్భ ర్తి శి మంకశే 

ణోత్స త్తిర్న సంభవతి. అతో విచారః క ర్గవ్య ఇతి భావః. 
టీ. అశ్వర్ధా = వు అవిశ్వాసము, పరోతుజ్ఞానం = వ్రశ్యతముగాని జ్ఞానమును 

ప్రశిబథ్నా తి=తరిగట్టుచున్న ది. ఇతరతలత్ = మణియొకటి, నజ=కాదు, అవివారం=విఛా 
రము లేకసోవ్చట, ఆఅపరో కస్య = కు ప్రత్యతరూవమగ్యు జానన్య = జానమునకు ,ప,తి 

Gy ఇ UU బంధకః = (ప తిబంధించునది (అగును, 

తొ, అవిశ్వాసము పరిోకుజ్ఞానమును 'వెలుచును, అఆవిణచారము 
అపరోశకుజ్ఞానముం గలుగ నీయదు, 

అవ ఎంతవజకు విచారింపవలయునో అట్లియవధిని జెప్ప చున్నాడు: 

నొ, విచార్యాప్యాపరో వ్యేణ బ్ర బ్ర ప్యోత్మానం న వే త్తి చేత్ , 

ఆపరోత్యూవసాన త్యా ద్యూయో భూగో నిచారయేక్. లల 
వ్యా. నను విచార కృతే౭కి యదా౭.పరోత జ్ఞానం జాయతే. తదా కిం 

క్ర _రృవ్యమిత్యత అహ.-.-విచార్యాపీతి. తత్ర శ్ర ్రంవదార్థా సమ్యస్విచార్యాపి వాక్యార్థం 

బృహ్ణాక్రైకళ్వమప పరోక్ష్షకయా న జానాతీతి చే _తృదాపి పునః పునర్విచార నీవ క రవి 
ఆవరోత జ్ఞానే హేతో రన్యస్యాభావాదితి భావః. 

. విచార్యాకి = విబారించియా, ఆవరోమేణ = కు పృత్యతముగా, బ్ర 

త్యానం=బ్రవారూవమగు ప్రత్యగాత్తను, న వేత్తి చేత్ =ఎజుంగండేని, ఆ ఆపరోవ్యూవ 
సానత్వాత్ = =అవరోతజ్ఞాన మే యవధిగాం గల దగుటవలన, భూయోభూయః=మాటీ 
మాటికి, విచారయేల్ = విచారింపవలయును. 

తా, ఒకమాజు విచారించినయుడ బ్రహ్ హసాయో త్కారనము 
గలుగనిచో విసుగువెందక సాయాతారము గలుగువణకు వలునూయణు 
నిఛాధము చేయవలయును, 
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అవ. ఈజన్యమున నే సామొత్కారము గలుగకుండెచేని విచారము వ్యర్థమగుశే 
యని శంకించంగా సమాధానము చెప్పు చున్నా (డు: 

శ్లో, విచారయన్నామరణం నై వాళ్లానం లభేత చేత్, 
జన్ఫాంత రే లభిలై వప ప్రశిబంధక్షుయే సతి, 98 

వ్యా. నను భూయో భూయో విచాశేణాపీవా సాకాశ్కా-రానుదయే సతి 

విచారో వ్యర్గస్సా నది త్య్యాశం క్యావా==విచారయన్ని తి. 

టీ. ఆమరణం = మరణజ పర్యంతము, విచారయక్ = విచారము చేయుచున్నను 

ద్రిహాతానంాబ హస్వరూవ మగు ,ప ప్రశ్యగాత్మ నున లభేత చేత్ = పాందకుం డెనేని, 

ప్రతిబంధక్షయే సతి= ప్ర తిబంధము నళింవగా, జన్లాంత రే= ఇంకొకజన మున, లభే.తెవ= 

లభిం చియే తీజును, 

తా, యౌావజ్జీవము విచారించినను చె, ప్లుసాయ తారను గలుగ 
డేని నిరాశం చెందరోనాడదు. ప వళిబంధము త్లలగంగానే జన్థాంతరము 

నందు బ బ్రహూసావాత్కారము శాన స స్రప్రామాణ్యముచేత తప్పక కే కలుగును, 

అవ. చెప్పినయర్గమున సూత్రమును | శ్రుతిన్సి యు కిని శ్హ్రోకద్వయముచేం గనం 
ల 

బఆఅచుచున్నాండు: 

న్, బ్రహ వాముత్ర, వా విద్యే ల్యేవం సూ త్రకృతోదితమ్, 

శృణ్వంతోబవ్యత్ర బపహావో యన్న విద్యురితి ళు, శు త్రై, 94 

వ్యా. నన్విదం కుతో ౬వగళమిత్యాళంక్య బృవనూతశృతా వ్యాసేన 

జ ఆలి, ఆ అజా శ్ర “ఐహికమప్య ప్రస్తుత ప్రృతిబంభే తద్దర్శ'నా దిళ్యస్కిక సూల్రైఒభిధానాది త్యా నా 

అడు ల ఆ జ ఇహవాముల్రేతి. సతి వ్రతిబంభే ఇహ జనని జ్ఞా నానుత్పత్తై శుతిం దర్శ్మయతి--- 

శృణ్వంత ఇతి, 

టీ. ఇవా = ఈలోకమందుంగాని, అము త్ర =జసాంత రమునందుంగాని, విద్యా జ 

ద్రివ్మాసామోత్కా_రము, భవతి=కలుగుచున్నది. ఇల్యేవంజ ఈవిధముగా; సూత్ర కృతా= 

సూ క్ర, కారుని వెత, ఉదితం = చెప్పబడినది. శృణ్వంతో౭.పిజ శ్రవణ మొనర్చినవార 

లంను; అత, = ఈలోకమునందు బవావ$ = అనేకులు, యత్ =ఏ హేశువువలన, న 

విద్యుః=అత్క సయింగరో, ఇలి= ఈవిధముగా, శ్రుతిః = వేదవాక్యము, అ_స్టి=కలదు. 

శా. విబారపరునకు న్జన్య యంది సాకూత్మారము గల్పును, 
కం 66-౧9. బం న సుద న "లేదా జన్ఫాంతరమునందుం గల్లును, అని ఐహికమప్వు పృస్తుతవ్రతి 
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బంభే తద్దర్శనాత్ ” అను సూత్ర, నును సూత్ర, కారులు చెప్పీరి, శ్ర వ 

ఇముచేసేనను ప ప్రతిబంధ ముండినచో నీజస్తా మున సామా చ్యా_రెము 

గలుగ దని చేదహక్యము వెప్పినది, 

అవ. ఈ జన మందు శ్రువణాదికమును 'జేసినవానికి జన్గాంతరమందు అవరోత 

బానము కలుగు నశెడి విషయమే “కే నునన న్వేమామ వేదమే జేవాగాం జని 
భు 

మాని విశ్వ” ఇత్యాది , శుత్యర్థము నిపుడు వఠించుచున్నాండువ-- 

న్లో ం గర్భ ఏవ శయానస్ప౯ వామ దేవోఒవబుద్ధవా౯్; 

వూర్యాభ స _స్టవిచారేణ యద్వదధ్య్యయనాదిషు, కిస 

వ్యా. ఇవా జన్మని శ్రువణాది కర్తుః జన్గాంత శే 2-పరో “త జ్ఞానం భవ లీత్య త్రావీ 

“సల్ఫేను సన్న న్వేషూమ వేదమవాందేచానాం జనిమాని వశే” త్యొదికొం శతి 

మర్థకః వఠతి-గర్భ ఇతి. ఇవా జన్మ న్యనుత్పన్న స్య జ్ఞానస్య శాలాంశరోత్పశై 

దృష్టాంతమావా---యద్వదితి. 

టీ. వామదేవః = వామదేవమవార్షి, గర్భ నీవ=గర్భమునం బే, శయానన్సక్ జ 

శయనించినవాం డగుచు, వూర్యాభ్య న్రవిచానేణ ఇ పూర్వజన్మ మం దభ్యసిం పసంబడిన 

విచారము వేత, ఆఅధ్యయనాదిషు = అధ్యయనము మొదలగువానియందు, యద పత ణన 

విధంబుగనో, (కద్యల్ = =ఆవిధముగ్చా, అవబుద్ధవాక్- = = బ్రైవామును గు "రెం గను. 

తా, వామబేవుం డను మహర్షి! ఫూర్వజన, మున కొంతోవిణా 

రము చేసినప్పటికిని బ్ర హాజ్ఞానము లుగ లేదు. "ఆశరీరము పోలు 

జన్ఫాంతరము రాంగానే గర్భస్థుండై. యుండంగనే అధ్యయనాదుల యందు 

వలే బహూపరోతజ్ఞానము గలిగివవాం డయ్యెను, 

అవ. దీనికి దృష్టాంతమును ఏివరించుచున్నా (డు: 

న్లో, బహువారమధీతే.పి యదా నాయాతి చేత్పును, 
దినాంత రేఒనథీ లై కవ ఫూ ర్వాధికం స్మ కత్సుమా౯. సగ 

వ్యా. దృష్టాంతం వివృణోతి....బహువారమితి, 

టీ, బహు వారంజఅనేకసారులు, అధీ లే2.పి=అధ్యయనము చేయంబడినను, యజదొ 

పునః = ఎప్వుడై కే నాయాతిచేత్ = రాకయుండెచేని, పుమాకొ = పురుముండు, 
దినాంత లేఎమజీయొక దినమున, అనధీతై సవ = అధ్యయనమువేయకయే, ఫూర్వ్యాధితంజ 
ఫూర్వు మధ్యయనము వేయంబడినదానిని, స శేత్ వబ్ఞానకము నకుం దెచ్చుకొనును, 
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తా, అఆధ్యయనమును జదువువా రనేకమాటులు చదివినను 
గ్ గ్రంథము ముఖస్థము కాదేని నాదినమున స్వస్థత గాం బరుండి ముజు 
ద్సము లేవంగనే స్మరించినంతమా త్ర, మున నది తప్పక ముఖస్థ మగును, 
న్తది యనుభవనిద్ధము. 

అవ, మటీకొన్ని దృష్టైంతముల. జెప్పుచున్నాండు: 

న్స్, కాలేన పరిపచ్యంలే కృషిగర్భాదయో యా, 
తద్వదాత్త్మ విచారోఒవీ శనైః కాలేన పచ్య తే, త్రి? 

వ్యా. ఆదిళ బ్లేన వరిగృహీతాని దృష్టాం తాంతరాణ్యాహ......కాలేచేతి. దార్దాం 

తీకే యోజయతి. - 

టీ, కృషిగర్భాదయక=వ్యవసాయము గర్భము మొదలగునవి. యథా=నీవిభమున్క . 
కాలేన=కాలముచేళ, వరివచ్యం లేఐపక కములగు చున్న వో, తద్వల్ = =ఆటు లే, అత్మ విచా 
రో౭పి= బ వావిచారముసయితము, శనై $= మెల్లగా; కాలేన = కాలమువేళ, వచ్య'కే= 
పరిపక్ష వస్తున్నది. 

తా. కృపి. సల్పువానికి (వ్యవసాయకునకు గింజల నాటిననాండే 
పంట యింటికి రానేరదు, గర్భము వదిమాసములు నిండినం గాని ప్రస 
వింపదు, అట్టులే శ్రవణము చిరకాలము చేసీనం గాని ఫలింపదు, 
వెంటనే ఫలింపకపోయె నని చింతింవవలదు, 

అవ. పలుమాటు విబారించినను వ వ్రతిబంధ మున్న యెడల 

దనుటలోం (బ్రమాణమును చెప్పచున్నాడు... 

న్, పునః వునర్విచా రేఒవి త్రి విధ ప్రతిబంధత్క 
న వేత్తిత "శ్తమిత్యేత 1 దారి ధక సమ్య గీరితమ్, 88 
వ్యా. బహువారం విబారితే౭_ీ త్తే ప్రృతిబంధబలాత్సాకమొత్కారో న 

జాయత ఇల్యేతద్వా ర్తి రిక కానరై రపి నిహపిశమి త్యావా---పున 8 పునరితి, 

టీ. పునఃపునః = మాటిమాటికి, విభాలేజపి = విచారమువేసీనను, లి ల్రినిధ 
కు (పృ్కతిబంధతః = లి త్రివిధ = = మూండువీధంబులగు, (వ పృతిబంధతః = ద్రశిబంధములవలన, 

త్ర భ్ త్తం = క శ్రమను; న వేత్తి = స శ్రెజుంగండు. ఇతి = ఈయంశము, వ్వారర్హిశే బూ 

_ నులేశ్వురవా ర్రికమందు సమ్యక్ = లెస్సగా, ఈరితం ఇ చెవ్పంయుడెను. 

తా, తి త్రివిధంబు లగు వ్రశిబంధంబు లున్న యెడల నెన్ని 
మాటులు పోవారించినను వతిబంధములు .నివ రించుదనుక బవా 1 ఆలి J 

దివా నార్ళానము కలుగు 



710 శి) చేదాంతపంచదకి, నవమ ప్రకరణము 

జ్ఞానము (త్త ఏసామౌత్మారము) గలుగ దని శ్రీసురే్వకాచార్యుల 

హెరు చెప్పిరి, 

అవ, ఆ వార్షికములను ఊదావారించుచున్నా (డు; 

శో కుత _స్తజ్ఞానమితి చే ర్తి బంధవరవయాత్ , 
లా క్షా 

అసావపీ చ భూతో వా భావీ వా వర్తలేఒథవా, 89 

వ్యా. తాన్యేవ వార్షికాన్యుదాహరతి కుత స్తజ్ఞానమిత్యాదివా భరతస్య 
ద్ద 

శి జన నఖిరిత్యం తేన. త తత ఈ, తౌవత్పూూర్వ మనుత్పన్నస్య జ్ఞా జాన సె స్యేదానిముత్పళ్తై కారణం 

బ్యచ్ళతీ-కత ఇతి. ఊ_త్తరమాహ---శద్ధి బంభేతి. బంధః (ప్రుతిబంధ_స్తన్య పరి 

తయాదిత్యర్థక. సోపి వ్రతిబంనో భూతో భావీ వర్వమానశ్చేతి త్రివిధ ఇత్యాహ 

_ —అఆసాొవిలి, 

టీ. తజానం=ఆ బ హజ్లానము, కుత ఇతి చేత్ =ఎటు గలునంటి వేని, తల్ =అది, 
బ్ (UJ ర ౧ 

బంగ్గపరికయా ల్ జా బంధజ ప్రతిబంధము యొక్క, పరికయాల్ =నాశమువలన, (భవతి= 

అగుచున్నది. అసావపి చ=ఈ ప్రతిబంధంబును, భూతోవా=కడశచిన దై నను, భాపీచా= 

రాంబోవునదిమైనను; అథవా = అట్టుగాక, వర్తతే వా = తత్కాలమున నున్నజైనను 

(అగుచున్నది. 

తా, ప్రతిబంథములు _ నివ్నర్తింపనిది ,బ్రహసాయాత్మా_రము 
కలుగదు, వతిబంధములు భావి ప్ర తిబంధ మనియు భూత వప్రతిబంధ 

మనియు వ_ర్హమాన పృతిబంథ మనియు మూండు విధంబులుగా నున్నవి, 

అవ, ప్రతిబబధమీయమువలనిలాభముం "దెల్బ్చుచున్నాండువాలా 

నో అధీతవే వేద వేదార్థ్' ఒప్యత వవ న ముచ్వ తే, 

హిరణ్యనిధిదృష్టాం తొదిన మేవ హొ దర్శితత్ , 0 

వ్యా. భవ ల్వేవం త్రివిధ! వ్రతిబంధ స్తతః కి మిత్యత ఆవా---అధీలేతి. అత 

వ్వ ప్రశిబంభనద్భా వాడే పేర్యర్థ. నతి ప్రతిబంభే జనం నోచేతీ త్యేళల్ తద్యథా 

హిరణ్య నిధిం నిహితమ నేత్ర, క్షా ఊపర్యువు నజ్బరుతో. న వించేయఃక నవమేవేనూ 

స్పర్వా! ప్ర ప,జా8 అవారవా మృక్తలాం గచ్భంత్య ఏతం బవాలోకం న వింద న్య 
wal 

నేన హి ప్రళ్యూఖా ఇత్యనయా శుతక్యా ప్రదర్శికమి త్యాహ---హిర జ్యోతి, 

టీ, ఆధిక వేద వేదా ర ఒపి-అధీతజఅధ్యయన మువేయంబడిన, వేద వేదార్థో ఒపి= 

"వేద వేదార్థములు గలవాడే జైనను; ఆతనీవజ ప్ర తిబంధ మువలన'నే, న ముచ్య లే=ము క్త కుడు 
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కాడు. హిరణ్యనిధిదృష్టాంతాల్ = హిరణ్యనిక్నేపనిదర్శనమువలన, ఇదామేవ = ఈ 

యర్గమే, దర్శితం పి = చూపించంబడినది గదా, 

తా. వేదవేదాంతములు అెలినీనను వతిబంధములు శుయింప 

నిది బ్ర జ్ఞానము గలుగదు, బంగారుపాతరవై' 6 గాంవురనున్న వాడు 

గాడ తన  కాబంగారనును గనణుడకుండ చేయునట్టి యిటుకలు 

"మొదలగ. వాని యడ్డను తీసివేయునంతవటుకు సువర్ణ ర్లలాభ సుఖము 

ననుభవింపండు. ఇదియు నట్టులే యని భావము, 

ఆవ, భూత వ్ర తిబంధమును జెవ్వుచున్నా (డు: 

శ్లో, అతీలేనాపి మహిషీన్నేహేౌన ప్రతిబంధతః, 
భితు స్ట త్త ఏం న వేదేతి గాధ లోకే ప్రతీయతే, 41 

వ్యా. నన్వ శ్రీకన్య బంధకత్వం న్ దృవ్రమిత్యా?ఏశ్యానా_అతీ తేచేత. అయ 

మర్థః-..-.క శ్చిద్య తిః పూర్వం గార ర్లృన్థ్యదశాయాంకస్యాం చిన న్మహిష్యూం స్నేవాం 

కృత్వా వశ్చాత్సన్య్యాసానంతరం శ్ర శ వః ప్రవృత్తో ౭_ప్పి కేనివ శే స్నే వాజనితొ తతి 

బంథా త్తత్వం గురుణోవ పదిష్టమపి న జాతవా నిత్యేవంవిధా గాథా లోకే పృతీయతే 

సురాణాదిమ మ పఠ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ, అతీ లేనాపి=కడే చినె దెనన్సు మహిషీ స్నేపాన జగేచెయందలి మమకారము 
చేతి నెన, (ప్రతిబంధతః = అడ్డంకీవలన, కుం = యతి త _శత్తష్టం = యథార్థమును, న 

వేద = గు శ్లెలటుంగండయ్యను, లి = ఈనిభధమగు, గాథాజకథు లోకే = ద్రపంచమా 

నందు, ప్రతీయశే = వ్యవవారించబడుచున్నడి. 
సహా, ఒకండు తనగ ్ రహస్థా శ్ర ఫొ మనునం దొకబక్టైను వ్రేమించి 

యుండెను. అనంగా "గేజెయందు వి శేషము మమకారముతో నుంచెను, 

అనంతరము సన్వసిం చెను, భ్యానము చెయునప్పుడుసు బ్రహ్మ హాచింతనము 

చేయయోనునప్పుడును వూ ర్వాభెన్టసమువలన నా బళజ్టై (ఎనుముయే 
జ్ఞాపకమునచ్చుచుం జెను. అని లోక వాడుక కలదు, 

అవ. అటులైన నట్రివాని శెట్టు జ్ఞానము గలిగను? అనినం జెచ్చుచున్నా(డుః-= 

న్ అనుసృత్య గురు కుచ్చేషహం నుహిహ్యాం త్ర _త్త సను క్ర క వాకా, 

తతో యథావ ద్వెదైస వ్రృతిబంధస్య నసంశయాత్ , 42 

వ్యా తర్జ్లి తథా విధస్న స్ట్ కస్య కథం క్టాన్ క _ర్రిరిక్ళత అవా......అనుసృ త్యేతి. 

గురు స్తస్య తత్త్వేన దేహా కద సమపింషీ షే న్న హామనుసృత్య తస్యా మేవ మహిషహ్యాం 
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తత్త్వం తన నృహిష్యు పాధికం ౭ బవోక్తవాక్ , తతస్సో౭_సీ మహిషీ సే స్నేవాలతణ ప్రతి 

బంధకావగ మేన సహరిష్టం తత్వం యథావచ్చాస్రో క్షప్రకాశేణైవ జ్టైతవా 

నిత్యర్థక 

ట్రీ గురు! = గురువు స్నేవాం = మమకారమును, అనుసృత్య = అనుసరించి, 

మహిమోం = బొజ్జైయందే, తత్త్వం = తత్త్వమును, ఊఉ క్షవాక్ = చెప్పెను. తతః = 

దానివలన, నీమ! = ఈసన్యానీ, ప్రతిబంధస్య = ప్రలిబంధముయొక్క., సంత్షయాల్ = 

కయించుటవలన, యథావత్ = య 'థార్థమును; వేద = గు క్పెణింగెను, 

"తా. ఈసపంగతి గమనించి నకు వాయతికి మహీపి యే బ్రహ 

మని యువబేశించెను, ఆయన యట్టు లే చింతించి (థ్యానించి పృ వ,తిబం 

భము తయింపంగనె బహసామాత్కారమును బొంబెను, 

అవ, వ _రృమాన ప్రతిబంధమును చేవృుచున్నాండు:-.--- 

న్లో, పృతిబంథో వ_ర్హమానో విషయాస_క్టిలకుణః, 
వ్ర జ్ఞామాంద ష్టం కుతర్క_ళ్చ విసషర్యయదురా గ్ర వూ, 48 

వ్యా వవమతీక,ప (ప్రతిబంధం కు పృదర్శ్భ్య వర్తమానం దర్శయ తి ప్రతిబంధ ఇతి, 

వర్తమానః ప్రతిబంధల్నిన్త _త్తస్య విషయాస క్షిరూవః వక్షః ప్రజ్ఞుమాంద్య బు్ధే స్తెక్ట్య 
భావః కుతర్క-శ ఏ శుష్క-_తార్కి_క తేషేన (శు (శుక్యర్థస్యాన్యధోవహానం విపర్యయదురా గ 

వాః ఏవర్యయే అత్మ నకి క రృ శ్వాదిధర్శ యు శృత్వజ్ఞానలక కే దుర్శాగవో యుక్తి 

రహితో౭భినివేశః నీ లేషహామన్యతమస్యాపీ స్తే ౪ జ్ఞానం నో జేతీత్యర్థన 
టీ, విషయాన ఒకిలతణక = విషయములయం దాస ళ్ యనునదియు,] ప్రజ్ఞామాం 

ద్యం = కు ప్రజ్ఞాలోప కుమునుు, కుకర్క_శ్చ = = కులత్ఫితయు క్ర రులును, విపర్యయదుర్శాగ, గా? = 

కర్తృ త్వాదికమందు నిర్యు క్తిక మగుపట్టుదలయు, వ_ర్హమానకి=వ ర్లమాన మగు, పలి 
బంధక = (ప్రతిబం ధము, 

తా, విషయములయం దాస కియు, * దుందబుద్ధియు, దుర్భు కు 

లును, ఎవ్వండు చెప్పినను నేను వినన్కు నేను క _ర్భృ క్య్వాదిథర ములు 
గలవాండ ననెడి యఖినివేశంబును వ ర్రమాన ప సృతిబంథ మనంబడును, 

అవ. ఇది పోవుట కుఫాయంబు 'దెలుచున్నాడు;ఎా 
వ 
సః కొమార కవ ణా ధ్ర్యళ్చో తత్ర తత్రోదితైః మయం, 

నీతేఒని క పృతిబంఛేఒతస్స షస బ్రహాత్వమళ్ను శే, 4h 

ప్ర 
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వ్యా. అస్యాః ర్రతిజుథర్య ష్] నివృ త్తిరిత్యళ ఆవా._శమాచై చరిత, శమా 
దయః “*శాంతోదాంత ఉఊవర తస్థితిముస్సమాహిత్” భూ” 'ల్వేతి ళు శుత్యు కాక. శ్రవణా 

యః “శ్రొతవ్యో నిదిఛ్యానితవ్య” ఇతి శు రా! నృతెస్సాధవై స్త స శ్ర తత్ర 

క తస్య పృతిబంధన్య నివ ర్హచే ఉచితై తెర్యోన సిం_స్పసిక్ ప్రతిబంభే 1 క్షయ 
సీకే నతి వినాళి'లే నతి అతః ప్రతిబంఛావగమాచేవ న స్వస్య కు 'ప్రశ్యగాత్యృనో బ్రవాత్వం 

ప్రాప్నో తీత్యర్థః. 

టీ. కశ్తక క్ర = అక్కడక్కడ, ఉదితైః చెప్పయడిన, శమాద్య్యైః = శమ 
దమాదుల చేతను, శృవణా ద్యైళ్చ = (శ్రృవణమననాదుల చేతను, అస్సిక్  ప్రతిబంధే = 
ఈ ప్రతిబంధము; యి = నాశము, సలే నతి = ఖొందింహుబడంగా, అతః 

ఈహేతువువలను స్వన్య = తనకు, బ్రహ్మత్వం = బృహ్హ్మత్వ్టమున్కు ఆశ్ను లే=పౌందు 
చున్నాడు. 

తా, శ్ర వణమననాదులచేతకన్కు శమదమాదులచేతను, వ _రమాన 
ప పృతిబంధము నశించినతోడ నే నేను బహామ నని స్వస్వరాపనును 
సోమౌత్కరంచుకొనుచున్నాయడ. 

అవ, ఆగామి వ,తిబఎ ధమును చెప్పుచున్నాడు: 
(UU 

న్, ఆగామి స వ్రతిబంధళ్చ వానుదేవే సమారిత్య, 

ఏకేన జన్మనా శ్షీణో భరతస్య త్రిజనృభిః, 45 
వ్యా. ఇదానీం భావిప్రతిబంధం దర్శోయలే _అశామాతి. ఆగామి ప్రతిబంధో 

జన్ధాంతరే పాతుః ప్రారట్ణనశేన ఇక్యద్ధః. తస్య వ భోగనుంతరేణ నివృ త్య 

భావా శ్తన్ని వృత శరనియమో నా స్తీశ్యావా..వీకేశేతి, స చ నీశేన జన్మనా 

&ీణో చామచేవసే స్యేతి శేషః. భరతస్య త్రి తి జన భః వీణ ఇత్యనువజ్య తే. 

టీ, ఆగామి పృతిబం ధశ్చ = ఆగామి ప్రతిబంధము (అనయా ముందుజన్ల మున 

ననుభవింపందగిన స్రారబ్ధకర్మము);, చామదేవే = వామ బేవునియందు, సమీరితక=చెన్చం 
బడెను, (సః = ఆవ ద్రతిబంధము); (వామజేవస్య = వామబేవునకు, వీశేన = 
ఒక్క-టియగు, జన్మనా = జన ముచేత్క శీణ$ః = నళించెకు. భరతస్య = జడభరతునకు 
త్రిజనభిః = మూషడుజన నములచే, శీణ9 = నళించెను. 

ER స్పష్టము. 

ఆవ, అట్రిభావి ప్రతిబంధ మెన్నిజన్ల లతోం దీలు నని యడుగగా నిన్ని యనీ 

నియమము లే దని ఇెస్పుచున్నాండు:--- 
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న్లో యోగ భ్రష్టన్య గీతాయా మతీతే బవాజన్నని, 
వ్ర తిబంధత్యయః పో పోక న విచారోఒస్యనర్గకః, 46 

వ్యా. నన్వేశేన త్రి తన న ఫరితి నియత కాలత్వం భవతె లె వోచఛచ్యత ఇత్యాశంక్యా 

బా యోగేతి. యోగ, శవ _స్తశత్వసామెత్కారవర్యంతం విచారరహిళ ఇత్యర్థః, కరి త్రరి 

తత త్త రనిచారో నిషృలస్బా్యాది త్యాళశంక్యాహ---న విచారో౭పీతి. ప పృతిబంధనిషృ గ్గ 

నంతర మేవావర్  మజ్ఞానలక్షణఫల ఫలసద్భావాదితి భావం, 

టీ, గీతాయాం=భ్లగవద్దీకయందు, యోగ్య ఛృష్పన్య = యోగ భృవునకు, బహు 

జన ని=అచేకజన సముదాయము, ఆతీతే (సతి = కడచినదగుచుండయా, ప్రృతిబంధ 
శీ ఆశీ య 
తయః= ప్ర తిబంధత యము, చో కక=చెవ్పంబడయెను. విచారో౭పీ ౬ విచారంబునుు 

ఆనర్జకకానింర్థకము, న = కాదు. 

._ యోగ తప gC C5 డ నేకజన ములు గడచినవివప ప పృలిబంధము 

నఠకింష౭గా బ్రవాసామాళ్కారముచే ముక్షుం డగు చున్నాండు, అని 

నీ శ్పికృషప్పభ గవానులు చెప్పిరి. 

న్లో, ప్రాప్య పుణ్యకృ తాం భో కా నాత్తత_త్త ఏవిచారతః, 

శుచీసాం శ్రీనుతాం పా సాధభిలాహో౭ భిజాయ లే, 47 

వ్యా: గ్తాయాం ప్రతి పాదితమర్థం దర్శయతి--- ప్రాప్య త్యాదినా తతో 

యాంతి వరాం గతి మిళ్యం తేన. ప్రాప్యత. యోగ భృస్ట ఆత్ర త్రత్ర త్త పనిచారబలా దేవ 

పుణ్యకారిణాం లోకా న్స పర్లనిశేహె నవ్య తత్ర తత బవుకాలం సుఖమనుభూయ 

తదో స్థగావసాచే సాభిలాష శ్చేదస్తి కలోశే శుపీనాం మాళ్ళకః పిత్ఫతః శుద్ధా నాం 

శ్రీ మతాం కులే౭భిజాయ లే. 

టీ. (యోగ్య భ్రస్టక=క త్త పవిచారముచేయుచు. బ్ర వాసాయ త్క్యారముగలుగక 
మృతుండైనవాండ్సు, ఆత్మత శ్ర ్ వవిచారతః = ఆ త త్త సవిచారమువలన, పుణ్యకృ తాం 

అశ్వ మేధాదియాగములు వేసినవారియొక రాయు, లోకాక్ = స్వర్దాదిలోకములకు; 

ప్రావ్యజపొంది, సాఫఖిలావ$జఅఖిళాపకలి7” నేని, శుచీనాం=పరిశుద్ధులై నో శ్రీ మతాం ౯ 

సంపక్నులయొక్క_ హే = గృహమునందు, జాయతే = పుట్టును. 
"తె, బ్రహతత్త త్త గవిచారవరుండు వు వ్రతిబంధమువలన నాజన్మ నున 

అహనగావాత్కారము గలుగ చేని చీహళా లా త్వా గానంతరము స్వన్హాదిక 

ములలో మహాసుఖ మనుభవించి ,శీ శ్రిముంతులగ ్ రైనాంబులలో జనకముజహో 
“రాజొవ లెను అశ్యపతిశేకయమపహ+ళ హావ లెను జన్మిం చెను. 
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"అవు వకూంతరమును జెహ్పుచున్నా డు! 

న్స్ అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం, 

నిస్ప్ప హో ట్ర, బ్ర హత _త్త స్య విచారా కది దుర్లభమ్. 48 

వ్యా. దతాంతరమూ. ప... _అధ వేలి. నిఃస్ప En స్స పయ మఠతి విర కశ్చే ద్బ వా 

తత్త ్ టవిచారా చేవ ధీమతా మాత శశ్వనిశ్చయవి చారవతాం యోగినాం చిత్తెకాగ్య 

వతాం కులే భవతి జాయత ఇత్యర్థః, పూర్వస్థాత్స కూద త, త ఫో వేమ ఇత్యావహా 

కద్గీతి. హి హీ యస్తాత్కారణా స్రవ్యోగెకులే జన్మ దుర్గ భ మల్పిపుణ్యే నాలభ్యమిత్యర్థి 

టీ అధవా = అటులుగానియెడల, నిస ర పృహగ్సేల్ = (ఆయోగ భృష్షండు 

నిస్స ఎ ఎహుండు ' (ఆతివిర క్షుడు అగు నేని, బృహ్హాత త్ర పస్యకా బ వాన్వరూ సముయొక్క 

విచారాల్ =నిచారమువలన, ధీమతొం = అశ తత్వనిశ్నయవిచారముగల, యోగినాం = 

చిత్తెకాగ్స తగల పుణ్య పురుషులయొక్క కులే=కులమందు, భవతి = పుట్టుచున్నా(డు. 

కల్ =అర్దేజన ము, దుర్గ భం హి=దుర్లభము కదా. 

తా. బ్రహ హూవిచారవరుయ నిస్ప్ప్రృహమాుయై న యెడల బుద్ధిశాలు 

రగు యోగులవంశేనున శ్రీశుకునించోలె జన్మించును, అట్లు జన్మిం 

చుట కడు దుర్గ భము, 

అవ. ఆదుర ర్ల ఛత్వమును నిరూపించు చున్నాడు 

న్ త త్ర తం బుస్థసం యోగం లభతే పౌర్వదై హికమ్, 

యకతే చ రో భూయ స్థ స్తస్య దేతద్ధి దుర్గ భమ్, క్ర 

వ్యా. తస్య దుర్గ భత్వమవపాదయతి_శస్రే తి హి యిస్తాత్కారణా క్షత, 

కసీ కా జన్మ ని పొర్వ దై హికం ఫూర్వ చేహభవం తం బుద్ధిసంయోగం కత్వవిచారగో చర 

బుద్ధినంబంధం శీన్ఫుం లభ శే ప్రాప్నోతి. న "కేవలం బుద్ధిసంబంధమౌా త్ర త లాభః, కింతు 

తత్ర ఫూర్వస్తా క్రయ శ్నాదన్భయో యత'ే చాధికం ప ప్రయత్నం కరోతి తస్తాదేత 

జన దుర్లభ 'మెత్యర్థః 

టీ. హిజవీశకారణమువలన) త త్ర ఆజన్గ మునందు తం పౌర్వటైె హికం = ఫూర్వ 

చేవాస సంబంభమగు, బుద్ధిసంరోగం = సద్ధినంబధమును, లభ లే = పొందుచున్నా (డో, 

తతః=అంతకం టె, భూయకః=అధికముగా; యళశే చ = ప్రయత్నించును. తస్తాల్ = 

ఆెహీతువువలన, ఏతత్ = ఈయోగికులజన ము; దుర్శ భం=దుర్భ భము. . 

కౌ, అట్టి యూూగికులజన మందు, బూారగ్గజన్మ మందలి త్ర త్త ‘ 

విచారమువలన నుంచిబుద్ధినిగట్టియుండును, అందువలన తొల్లింటికంకు 
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నధికముగా ట్ర వాజ్ఞానమున క యత్నించును. కావున నిట్టిజన్మ ము 

దుర్గ భము, 
న్నీ, 

అవ. అభ్యాసమునందు హేతువును జెప్పు చున్నాడు: 

న్లో, వూర్వాఖ్యానేన తేనైవ హ్రీయతే హర్థివశో ఒవీ సకొ 

అనేకజన సంసిద్ధ స్తత" యాతి వరాం గతిమ్, 50 

న్యా భూయో౭భ్యా సే కారణమావాపూర్వేతి. స యోగ భవ సేన 

ఫూర్వాభ్యాసే నె వావళోడెపీ అస్వాధీనోఒవి ప్రాయలే అకృష్య లే వవ మనేశేషు 

జన్మ సుక్ళ లేన యత్నేన సంసిద్ధ స్తత్త వ్రళ్ళునసంవన్న స్రస్థాత్తల్త వక్షూనా త్పరాం గతిం 

ము క్షిం యాతి ప్రాప్నో తీత్యర్థం. 

టీ. లేన పూర్వాభ్యా సేనైవ = ఆతల్లి ంటియభ్యాసము వేళనే, సః = అయోగ 

భృవ్రడ్సు ఆవకోజకి = ఆస్వాధీనుండై నను, (హియలే = ఆకర్షింవబడుచున్నాండు, 

అనేకజన సంసీద్ది=బహుజన ములయందు సీద్లుండె, తతక=అనంతరము, పరాంజజఊళ్క 
శ థి థ్ ఇఅా 

ప్రంబగు; గతింజగతిని, యాతి=పొందుచున్నాండు, 

తా. తనయత్నము లేకయే పూర్వాభ్యాసవళశమున తత్త జ్ఞాన 
మువైపు ఆశర్షింపంబడును. ఇట్టి య'నేక జన్మసంసిద్దుడు శైవల్యమును 

నేహ యె తు ఆశ థి 6... ్గ 
బొందును. ఇట్లు గీతాళాస్త్రము చెప్పుచున్నది. కనుక భావిప్రతిబంధ 
'నివృ_త్తియందు కాలనియవము లే దని తేలియవ లెను. 

అవ. మటీయొక ఆగామి ప,తిబంధమును బెప్వుచున్నా6ండు:--- 
(UU 

నో “ట్ర హలో కాభివాంఛాయాం సమ్యక్స తాం నిరుధ్య తాం, 

విచారయెద్య ఆత్తానం నతు సాథతోత్కరోత్యయమ్. ద్ర 

వ్యా. ఆగామి పృ తిబంధాంతరం దర్శయతి.. బ వాలోశేతి, బ్రహలోకప్రా స్తీ 

ఇ్యాయాం దృష్టాయాం సత్యాం తాం నిరుధ్య య ఆత్వానం విచారయేత్తస్య సాక 

ఈ-రో చైవ జాయత ఇత్యర్థః. 

టీ, ద్రహ్హ్హలోకాభివాంఛాయాం = బృహ్మలోకమునందలి కోరిక, నమ్యుక్) = 
లెస్సగా సత్యాం=జండణా, తశాం=ఆకోోరికను, నిరుధ్య = ఆరికటి, ఆతానం = ఆత్మను 

(య'జ=ఎవండ్యు విచారయీత్ = విచారమువేయునో, ఆయంజవీండు, న తు సాకూత్క. 
రోతి = ద్రవాసాకు త్మా_రమును పొంద:డు- 

బా! 

ఛా, బ్ర హలో కమునకు( బోవలయు ననుకోరిక యుండఆగా"నే 

దాని నావీవేనీ ఆత్మ విచారము చేసినను వాని కీజన మున బ్ర హా 

సావాత్కా రము గలుగదు, 
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ఆవ. అట్టివానికి మోత మెప్పటికిం గలుగు ననినం జెవ్వుచున్నా (డు: 

న్లో, చేదాంకగిక్ఞాననునిశ్చికా స్థా ఇతి శాస్త్ర ర్క 
హలోశే స కల్చాంకే ప్ర బృహణా సహా ముచ్యతే, గలే 

వ్యా. నను తర్హి తస్య కదాని ప ము గ్గ ర్న స్యాదిత్యాశ ౦క్యావా---వేదాంలేతి. 

£6 
వేదాంశవిజ్ఞాననునిశ్చ తార్థాన్స న్యాసయో గాద్య కయశ్యుద్ధన తాకి శ్రే బ్రవాలోశే 

తు వరాంతకా లే వరామృ తాత్సరిముచ్యంతి సర్వేః బ్ర 2 హణా నవా తే సర్వే సంప్రో్తే 

ప్రతిసంచరే, వరస్యాం తే కృ తా త్థానః ప్రవిశంతి రేం వద మిశ్యాదిశొన్త 

వశాద్బకలేకర్తై _ప్యనంతరం గ్ర శ్ర షం సామాత్మ్భక్య బ్రహ్మణా నహ ము _క్రీర్భవి 

తంర9, ష్య శ్రీర్ణి 

టీ. వేదాంతవిజ్ఞానసునిళ్చి తార్థాః = వెదాంకేవిజ్ఞాన= వేదాంతములు చలియుట 

చేశ సునిళ్చి తార్థాః జ నిశ్చయింప(బడిన యర్థము గలవారలై, ఇతి శా స్తతః = ఇని 

మొదలగునరము 'చెలిపెడిశా స మువలన, నః = ఆ బ హణోకకాముడు, బవాలోతే = 
(0 (ఈ (Ja WH 

అదం యూ అల క్ష అద అద నః ద్రివారోకమునందు, కల్పాం'తే = బ హృశల్పసమా పియందు బహణా సహజ బి హా 

దేవునితో హాడ్, ముచ్య లే = ము కుండగుచున్నాండు, 

తా, “వేదాంకవిజ్ఞానసునిశ్చికార్థ ఏ అను శె తె_త్తికియశుతి యట్టి 

వానికే చ హలోకమునందు బ్రహలోక్ సమా ప్రి కాలనున బ్రహ 

చేసునిత్రో 3 గాడ విదేహ వల్యము గల్లు నని చోధించుచున్నది. 
వా ౧ 

అవ. కొందజకు విచారము గూడ లఫింవ దని నుడువుచున్నా (డు: 

ఇ లా గారి . వో, కేపాం చిత్స విచారొజఒవపీ కర్శణా ప్రతిబథ్య లే 

వ్ల కి ల్ప్ శృావణాయావి బవాభిర్యో న లభ్య బ్రతి శ్ర 

వ్యా ఏవం త త్తవిణాే (క్రీయమాణే ప్రతిబంధవశాదత, సాతూళ్కారో 

న జాయత ఇత్యభి భాయ తీవ,పాపీనాంతు సోజపి విచారో దుర్గ భణ త్యాహ---- 

శేపాంచిదితి. తత్ర ప్రమాణమాహ. శృవణాయేతి. యః వరమాత్తా బహుభిః పురు 

క్ళ)వణాయావి ,శ్రోతుమపి న లభ్యః దుర్గభ ఇత్యర్థః. 

టీ, శేషాంచిల్ = కొందజకు, - సః విచారో౭.పి = ఆట్రి తత్వవిచారముకూడ, 
కర ణా=పాపకర వేతు ప్రతిబధ్య'తే = అరికట్టయడుచున్నది. శ్రవణాయాపి = శ్రవ 

ఇముకొొఆకును బహుభిః = అనేకులచేత, యః = వీయాళ్ళ, న లభ్యః = పొందం * 

దగినది కాదో, ఇతి శుతేః = ఇట్టి శ్రుతివలన (ఈయర్థము సిద్ధించును.) అని అధ్యా 

హారము బెచ్చుకొనవలెను, 
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తా, కొందణు పాపా 'త్తులకు బ్ర హవిణారమున కవకాశంబును 

దొరకదు, కనుకనే “ కృవణాయాపి బజాజఫేర్యో న లభ్య్వః % అను వేద 

వాక్య మిట్లు ఇచ్చెను 

ఆవ, “విచారమునక సమర్థులు గానిముముతపులకు మూతసాధనమును గార్ని 

యుపాయాంతరముం జెవుచున్నాండు:-- 

వ్ల అశ్యంతబుద్ధిమాంచ్యా ద్వా సామర్హ్య వాప్యసంభవాత్ , 

"యో విచోరం న లభతే చి హ్రనోపాసీతే సోఒనిశమ్, 54 

వ్యా, నీతావతా సతి ప్రతిషళే త త్తరసాకాత్కార _స్తత్ఫాధనభూళతో 

విచారశ్చ న సంభవతీత్యభిధాయేదానీం విచారాసమ స్టేన పురుహార్థార్థి నా కిం కర్షవ్య 

మిశ్య-పీకూయాం విచారాతమమర్త్యాశ్చ తచ్చు9తో్ప హసలే గురో రితి యత్సాా 

కృ్రతిజ్ఞాతం శదుపపాదయతి.ఆక్యం తేలి, సామన్య సంభవో నామ కతో్టవ 

చేమ పరో రథ్యాత కా స్తస్య జేశకాలాదేర్యా ఆసంభవ స్తస్తాదిత్యర్థః. 

"త, అత్యంతబుద్ధిమాంద్యా ద్వా = మిక్కిలి మందబుద్ధివలనంగాని) సామగ్ర్యాః = 

విచారసామ గి యగు నరుళాస స్రునులయొక్క- కాని, లేసంళవాల్ = సంభవింపక 

పోవుటవలన, యః = ఎవ్వండుః పారం = = విచారమును న లభతే = భాందండో, 

సః = వాండు, అనిశం = ఎల్లప్పుడు బహ క ద్రైవామును, ఉపాసీత = ఊపాసీంప 

వలయును గ క 

ఈ తనకు విచారముచేయవలె ననెడి శ క్రి గాని, గురుళాస్త 

ములు గాని యనుకూలనుగా సంభవింపనవుడు మోతుము నండి 

వాడు బ్రహాను నుపాసింవవ లెను, 

అవ. బహము నిరుణము గదా దాని నుపాసించు బెట్టు? అనినం జెస్వు 
WU ౧ 

మోనో 

చున్నాడు: 

నో నిర్ణుణబ హతే _త్తషస్య న: ప్యూపా సె రసంభవ, 

సగుణ ప్రమాణీవాలత్ర, వ్రత్యయావృ్తి తిసంభ వాత్ . పీత 

వ్యా స నిర్ణణస్య బ్ర "పవ క్రష్టస్య గుణరహితతాష త్తదుపాసనం న భుటత 

ఇత్యాశంక(ో పాసనస్య ప ప్రశ్యయానృ క్రిరావ త్వాత్సగుణ బ, బి హణీవ నిరు 'కోరపి తక్సం 

భవతీ క్యాహ-_నిల్లుణేతి. 

ట్రీ, నిర్గుణ బ వా వాత క్త షన్య=నిర్దుణ, బ వ్యాతే _త్త రముయొక్క_; ఉపాసేః = ఉపా 
ల 

ననమునకు ఆసంభవకః = ఆసంభవము, న = లేదు, సగుణ బవాణీవ = గుభావిశిప్రమగు 

(బృవ్మామునందు వలె, అత్ర = ఈనిర్ణుణ బ్ర వామునందు; ప్రత్యయావృ ర్తి తిసంభవాల్ = 

చి శ్రవృత్తుల యావ శ్తి 'సోళవించుటవలన (అని పూర్వార్గముతో నన్హయము.) 
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లా, నిరుణబ హుము నుపానించుట అసాధ్యము గాదు సగుణ 
ఆధ 5 జ్ ఇట దల బ్ర పూమునుపాసించిన న్లు నిర్దుణ బ్ర హాము నుపాసంపవచ్చును, ఉపాసన 

మనంగా ననేకమాటు లొక్క_విధముగానే భావన చేయుట, 
అవ, నిద్రణోపాసనము ఫఘటించ దనిన వ్రతిబంది నిచ్చుచున్నా (డు: 

నో, అవాజ ననగముంం తన్నో పాస మితి చే తదా 
౧౧ ఆ ట్టి ట్టి — 

అవాజ నసగమ్యన్య 'వేదనం న చ సంభవేశ్ . స్6 

వ్యా, నను నిర్ధుణబ్రహణో చాజ్బ నసగోచర త్వాభావాన్నో పాస్య త్వమిత్యా 

శంక్య వేదనవ మ, చవ్యయం దోషః సమాన ఇత్యాహ-అవాబ్యి న సేతి, 

టీ. అవాజ నసగమ్యం = వాక్కునకును మనస్సునకును గోచరింవని, తత్ = 

అబ్రహాము, ఉపాస్యం = ఉపాసీంవందగినది, నేతి చేత్ =కాదంటి చేని, న దాజఅవ్వుడు, 

అవాజ్మ నసగమ్యస్యజ=వాజ్యునస్ఫులకు సోచరింవని బ్రహ్మము యొక్క, వే దనం=జ్ఞానము, 

న సంభవేల్ = సంభవింవదు, 

తా, వాక్కునకును మనస్సునకును చెనియరాని బ్రి పాము సుపొ 

సించుట కుదుర దంటి వేని, యాయవాజ్బ నసనోచరనుగుదాని నెజింగిం 

చుటయు సంభవింపదు, 

అవ, ఉపాసనము నంభనించువిధమును 'బెల్ప్చుచు'న్నాండు:-- 

వో, వాగావ్యగోచ రాకారమి ల్యేవం యది నే త్వా, 
౧౧ a జావ . 

వాగాద్యగోచ రాకారమిత్యువానీక నో కుక్క, ర్/ 

వ్యా. నను దహ వాజ్యనసాగో చరమి ల్యేవం జ్ఞాతుం శక్యమి త్యాశంక్య వవ 

మేవో పాసీతుమపీ శక్ష్యమి త్యాహ.-వాగాదితి 

ro అనా శీ అక ఆ “ oy 5 ద్ శ ( టీ, అసె = ద ముముత్యువు; (బ్రహ్మా = నిరు బ హమ, వాగాద్యగోచరా 

కారమితి = వాద్య నంబులకు గో చరించని స్వరూపము గలదియని, వీవం=ఈ ప్రకారము; 

"వే త్తియది = ఎబుంగుచున్నాం డనెవపేని, నా గాద్యగోచరా కొరమితి. = వాజబ్మినంబు 

లకు గోచరింవని స్వగూవము గల దని మతః = ఎందువలన, నో పాసీక = ఉఊపాొసీంవం 

గూడదు? (ఊహాసీంపదగు ననుట), 

తా, నిర్దుణ ట్ర హూమును వా గాదులకు గోచరింవని దనియే తెలిసీ 

కొనును. అటులనే యయ్యది వాగావ్య గోచర మునియ  యుపొనీంవ 

నచ్చును, 
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ఆవ, (బ్రహ్మము నుపాసీంచుట సగుణం బగును, అను శంకకు సమాధానము 

న్లో ॥ సగుణత్వ మువాస్య త్వాద్వది వేద్యత్వత్ *ఒపి తత్, 

వేద్యం చేల ల్ఫ వణావృత్త్యా లశీతం సముపాస్య తామ్, ఫర 

వ్యా (బ్ర బృవాణ ఉపాస్య 'ల్వే సగుణత్వం ప్రనజ్యే లేత్యాశంక క వేద్య ల్వేఒవి 

తత్సగుణత్వం స్యోపీళ్యాహ=ససణక్యమితి. తత్సగుణత్వమిత్య రక, నను లక్షణా 

వృత్త్యా శ యణాన్న వేద్య క్వే సగుణత్వ ప్రసంగ ఇ త్యాశంక్య ఉపాసనమపి తనైవ 

క్రియతా మిత్యావా-.. వేద్యం చేదితి. 

టీ, ఉపాస్యత్వాత్ = ఉపాసనలో విషయ 'మగటవలన, సగుణాక్వం = గరం 

ములతోం గూడికొనుట, స్యాద్యతి=అగునందు వేని, వేద్యత్వత్ -పి=జ్ఞానవిషయత్వము 

పలనను, తత్ = ఆసగుణభావము; (భవతి=అగుచున్న ది) లతణావృ త్యా=జలమణ చేత; 

వేద్యం చేత్ = తెలియయడునంటి వేని, లశీకేం = లతణావృ శ్రివేత చెప్ప(బడీ 

తన సము హెన్యలాం = = ధ్యానింపబడుంగాక, 

+ నిర్లుణము ఉపాస్యముగాదు. బ్రహ్మ హామునకు ఉపాసనావిన 

యత్యము గలుగుచుండలా సగుణత్వము సంభవింవదా ? అనెదనేని, 

బ్రహ్మ హాము జ్ఞానము చేం చెలియంబడుటవలన జ్ఞానపతుమందును ఆపగు౯ణ 

తము సంభవించును. అయితే లతుణావృ త్తి త్తచే బ్రహాము నెజణుంగుట 

చేశ జ్ఞానపక్షమందు సగుణత్వ మెటులం గలుగు నంటివా, లశుణా 

వృ త్రిశే దెలియయడుప్రకారమే ఉపాసనమును జేయవళె నని శెలిసి 

కొనును, 

అవ. బృవా ముపాస్యము గా దని వేదమే నిషేధించుచున్న దని శంకించి 
మాథానము చెప్పుచున్నాడు: 

. బ్రహ విద్ధి తదేవ త్వం న త్విదం య దుపాస సతే, 

పాస | వతి శ్ర కు స్యత్వం నిషిద్ధం బ్రహాణొ యది 59 

న్యా. we బ్రవణ ఉహస్యత్థ శ్రుత్వా నిషిద్ద సత ఇతి శంక'తే బవ 

విద్ధీతి. “యన్న నసా న మనుక్కే యు నాహు ర నో నుకం, తబేవ బ్రహ్మత్వం ద్ధి 

సళ యదిదముపాసత” ఇతి (శ్కుతిరుపాస్య 'ప్రవ్వశ్వం నిశ షథతీళ్యస్థః కక్వంి 

య దచాజ జృనసగమ్యం రేవ బ్రహ్ విద్ధి, ఇదమితి ర ోత్తూపానే పురుమో నన్న విస్టీతి 

యోజనా, 

ద్ 

ళ్ళి 

టీ. కచదేవ = దానినే, త్వం = జు నీవ బ బ్రవ్హా = (బ్రైన్గామునుగా, విద్ధి = = తెలిసీకో, 

నుము, యల్ =దేనిని ఉపాసతే = (ఊపాసకలు ఉపాసీంచుచున్నారో, ఇదం=ఇది, 
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, ఇతి బహణః = నతు = బృవాముగాదు, ఇ శుశతేః = ఇట్టి శు తివలన, బ్రహ్మణః = బ్రవ్వామునకు 

ఉసాస్యక్యం + = ఉఊపాసీ ంచబడుట నిషిద్ధం యది = నిషేధింవబడజిన దంటి వేని, 

తౌ. ఉపాసింవంబడునది ట్ర, హను గా దని వేద వాక్యము 

చెప్పెను గాన నిర్దుణబ్రహూమున కుపాస్యత్వము లేదు ఆని యంటివేని, 

అవ, ఉపాస్యత్వమువలెనే వేద్యశ్వమునకును నిషేధము సమాన మని ఇెవు 

చున్నాండు:ఎాా 

న్, వదిరాదన్య చలి సై, త శ్వేద్యత్వమస్య న, 

యథ్యాశ్రు లే రన చేక్యం చేత్తథా శు శృ త్యాఒప్యుపాన్య తామ్, 60 

వ్యా. ఊ-పాస్యత్వవద్వేద్య త్వస్యాపి తన్ని షేధన్సమాన ఇత్యాహ.---విదితా 

దితి, “అన్య దేవ తద్విది తాదఫో అవిది తాదథి”* ఇతి బ్ర వాణో 'వేద్యత్వమపి నివారయ 

తీత్యర్థం. విదితాల్ జ్ఞా తాదిత్యర్థః. అపదిళాదజ్ఞా తాదీ క్యక్ణ! “వదిశావిదిశాభ్యా 

మన్యద్భగ హో ర శ్రుతిః ప్రతిపాదయతీతి చేత ర్తర్ణి కథైన కజ్జాసీయాదిత్యాశం 
Dy Crom 

క్యో పాసనే౭ ప్వ్యే తత్స మానమి తా నా. యభీతి, 

టీ. విదితాల్ = తెలియంబడినదానికం టె, అన్యుదేవ = ద్రవము వేజైనడే 

యగును, ఇతి శ్రుతః డా ఇట్టి శ్రు శుతివలన, అన్బ = ఈశబ్ద హ్యమునకు, , వద్యశ్వం = కాన 

విషయత్వము, లేదు. యథాక్రు 'శ్వేవ = శ్రులివాక్యము మోణకయీ, వేద్యం చేశ 

జ్ఞానవినయమంటి వేని, తథా డా అపధముగ ను, శ్ర త్యాపీ = శు తి చేతను, ఊపొస్యతాం = 

దీసాసింపబడుంగాక, 

తొ మజీయొక వాక్టను బ హాను 'వేవ్యము గా దని వవ్పెను 
WU ల | 

గాన జ్ఞానవిషయత్వము గనాడ కేక పోవలసీవ చ్చును, శ్రుతిలోం జెప్పం 

బడినట్లు అవేద్య మనియే తెలినికొనవచ్చు నంః%వా, అశోద్యమే యని 
యేల యుపానీంవరాదు ? నిర్లుణబహా నముపేన్న వునియే యుసాసీంవ 

౧ Wd 3 

వచ్చు నని భావము, 

అవ, బ్రవామునకు వేద్యత్వము వాస్తవము గా దని శంకించి సమాధానము 

చెప్పు చున్నాడు: 

న్లో, అవా సవీ వేద్యతా చేదుపాస్యశ్వం తథా నకిం. 
యn అవీ ॥ 

వృత్తివ్యా ప్రి ర్వేద్యళా చే దుపాస్యల్వెఒవీ తత్సమమ్, 61 
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వ్యా. నను వేద్యక్వం (బృవ్హాణో వాస్తవం న భవ తీ త్యాళంక్యో పాస్యత్వమవి 

తళేత్యాహ---అవా స్తపీతి. నను వేదనపమే, వృత్తే ర్భవ్హోకారత్వ మ్త్రి నోపొసన 
ఇళ్యాశంక్య శబ్బబలా త్తదాకారత్వ ముభయ, త్ర సమాన మిత్యాహ---వృ ర్రీతి, 

టీ. వేద్యతా = జ్ఞానవిషయక్యము, ఆవా స్టవీ చేత్ = ఆయథార్థ మంటి వేని, 

ఉఊపాస్యక్వం = ఊపాసనవిషయక్యము, తథా = అట్టిది; న కిం=కాదా యేమి? వృత్తి 
వ్యా ప్టీక = వృ్తివిషమయక్వము; వేవ్యశా చేత్ = వేద్యత్వ మని యంటీవేని ఉపా, 

స్య'ల్వే౬.వి = ఉఊపాసనావిషయత్వమందును, తత్ = ఆవృ త్తివ్యాన్యశ్వము, సమం జ 

తుల్యము (ఆగును. 

తా, 'వేద్యత్వ మసత్యము, అపి నిర్దుణత్వమును చెటువదు, 

అనెదవేని ఉపాస్యత్వమును అసత్యము, అదియు నట్టులే నిష్టణత్వమును 
'జెటువదు, వేద్యత్వ మనంగా వృత్తినిషయత్యము అని యంటివా ఉపా 

స్యత్వము గూడ నట్టు లే యుపాసనాతృ్మకనృ త్తి నిషయశ్వరూప మగును, 
వృత్తికి విషయమైనను వేద్యను కాదు, చైతన్య్గమునకు విషయమైననే 
వేద్య మగును, ఆను సిద్ధాంత మంగీకరించి, వృ _త్రివిషయత్వము నిర్దుణ 

త్వమును చెబుప దని యంటివా యట్టులే యుపాసనాత్మ కన్మ తివిషయ 
త్వము గూడ నిర్ణణత్వమును 'చెలటుపంజాలదు, 

అవ. యు క్రిశూన్య మగు నామ్నేవనము గూడ దని ఇెవ్వుచున్నా.డు:--- 

న్లొ కా లే భ కికపాసా చేత్క స్టే ద్వేష. _స్టదీరయ, 
మానాభావో న వాచో్యోఒస్యాం బనాం శు తిగు దర్శనాత్ , (2 

వ్యా యు క్టికూన్య ఉపాలంభస్తు త్వత్ప్నేషఒప్ సమాన ఇత్యాహ--కా త 
ఇతి, నను, నిర్దుణోపాసనే ప్రమాణం నా స్తీ త్యాశం కా నేకాను శ్రుతి ఉదలభ్య 

మౌన త్వా స్రైేసమిత్యాహ---మానాభావ ఇతి 

టీ, తేసీవ, ఊపాస్తా = ఊపాననయందు, కా భ కి=నీమి భ క్షి? ఇలిచేలఎ 
ఇట్టంటి వేని, తే=నీకు, కః డ్వేషః = ఏమి ద్వేషము ? తల్ దానిని, ఈరయజణెన్నునుం, 
అస్యాంజఈయుపాసనయందు, మానాభావః=ప్రృమాణాభావము, న వాచ్యఃజమెన్వదగి 

నది కాదు. బహు శ్రుతిము = అనేకళుతుబయందు, దర్శనాల్ = శ్రనిషించుటవలన, అని 
ఫూర్వవాక్యముతో నన్వయము. 

తా. ఉపాసనయందు నీ కింత పట్టుదల యేల? అని న న్ననకుముు, 
నిర్దుణబ్రహ్మోపాసన నంద నీ కింత చ్వేషమేలకో ' చెప్పాను, ప్రమా 
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ణను లేనందున నా కట్టి యుపాసనము సమ్మతము గా దని యంటిచేని 
యట్టు లనరాదు. అనేక శ్ర తులయందు నిర్దశోపాసన గన్పించుచున్నది, 

ఆవ, శ్రుతుల గరబజికుకున్నా (దం... 

న్లో G శ్రరన్ని ంస్తాపనీయే జా త్రైబ్యవ్ర, శ్నేంధథ కాఠకే 

మాండూశ్యాచా వ్వ సర్వత్ర, నిర్ణణొపా _స్టీరీిరితా, 63 

వ్యా, బహు శ్రుతిష దర్శనాదిత్యు క్త క్తమర్థం వివృణోతి.._ఉ త్త తరేతి. తావనీయో 

వనివది తావల్ వా హావై ప్రజావలిమబు, వన్న ణోరణీయాం సమిమమా తాన 
మోంకారం నో వ్యాచ జే త్యాదినా బహుధా నిర్దుణో'పాస నమభిధీయ లే. వైబ్య 

ప్రశ్నే పృశోవనిషది వంచమే ప్రో “యక పున శేతం త్రి మాతే త్రృణామిళ్య'నేనవైవా 

ఊతరేణ వరం పురుషమఖి ధ్యాయా” "లేతు శాఠశీ కఠ వల్ల్యాం " సశేషే వేదా యత్పద 

మామనంి తీత్యువక, క్యు “వీశర్థ్యేచాతరం బ్రవాః వళదాలంబనం “కే శేష్ట మిత్యా 

దినా ప్రణవోపాస సనముచ్య తే. మాండూక్యోవనిషది “మి త్యేతద శ రమిదం సర్వ” 

మిళ్యావనావస్థాత్ర యాతీత తురీయోపాసన మేవాఖిధియత ఇత్యర్థః. ఆదిశచ్చేన కెత్తి 
రీయముండకాద య గృవ్యాం శే, 

టీ. ఊ _త్తరస్తిక తాపసీయే=నృసింవో త్తరళా పనీ యోవనిమత్తునందును; జె బ్య 
'పృశ్నే=శె బ్య పృశ్నయందును, ఆఢ=అట్లులే, 'కాఠ శే=జకథోవనిషత్తునం దును, మాండూ 

శ్యాదౌ = మాండూక్యోపనిషత్తు "మొదలగు వానియందును, సర్వత, = అంతట, నిర్దుణో 

పా స్టీక=నిర్లుణో పాసను ఈరితాజవెవ్పంబడినది. 

"తా, స్పష్టము, . 

ఆవ. వీనియనుస్థానవిథాన మెక్కు_డం జెప్పంబడినదనినం జెప్వుచున్నా (డు: 

నో . అనుష్థూన స్క కారోఒస్యాః పంచీకరణ -ఈరిత, 

జ్ఞానసాధనమేతచ్చేన్నే తి కేన్నాత్ర నారితమ్, 64 

వ్యా. నను నిర్హుణోసాసనం pan స్టేయమిఠ్యత ఆనా_అనుష్టాచేతి, నన్వేత 
దుపాసనం క్ఞానసాధన మేన న ము క్తిసాధనమి త్యాశంక్య అ్రవ్మకత్తో సాస్త్యావి 
ముచ్యత ఇతి "దశా మస్తాకమనుకూలమి త్యాహ---జ్ఞానసాధన మితి, 

టీ. అస్యాః= ఈనిర్దణో పాననయొక్క_ అనుష్టాన ప్ర శారఃజఅనుష్టానవిధానము, 
వపంచీకర జే=వం చీకరణ'చా _ర్రికమునందు, ఈరిత$=మెవ్పంబడినది, నీళల్ =ఇది, జ్ఞైనసాధ 

నంచేల్ జ్ఞానమునకు సాధనమంటి వేని, అశ్రజఈవిషయ మె, నేరిజకాదని, శేనజఎవని 

ఛ్లేళ్క వారితంజనిచారింపంబడినది ? (ఎవ్వరును నివారించ లే దనుట్స. 
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శా, నీపణోపాసన చేయునిధము. వంచీకరణవా _ర్రికములో 

జెప్పంబడినది, ద్రక్రియుపాసన జ్ఞాన సాధన మని యందటు చెప్పుదురు, 

అవ, నిర్ణుణోపానన  చెవ్వరు నాచరించుట లేడే యను శంకకు సమా 

ధథానము!ా 

శ్లో, నానుతిష్థతి కో౬ వ్యేతదితి చేన్తానుతిస్టతు, 

పురువస్యావరా ధేన కిముపాన్నీ ప్రదుహ్యతి. 66 
వ్యా: నను సగుణోపాసనమేవ సరై పరనుష్ట్రీయ తే న నిర్దణోపాననమి త్యా 

శంక్య తస్య ప్రమాణసిద్ధస్యాపలాపో న యుక్త ఇళ్యాహ---నానుతిస్థ.లీతి 

టీ, కోజపి=ఎవ్వండును వితత్ = దినిని; నానుతిష్టతిచేత్ = అచరించుట'లేద౦ 

టివా, మానుతిష్ట్రతు=అనుష్టింపక పోవులగాక ; పురుమన్య= పు రుషునియొక్క; అవరా'భేనణ 

ఆపరాధముచేశ, ఉపా సీ! = ఉపాసన; ప్రదుష్యతి కిం = దూషింపంబడునాయ్మి 1 

దూపషింపంబడదనుట. 

శా. సగుణోపాసనయే కాని నిర్ణణోపాసన నిశ్చ జెవ్వండును 

శేయుటలేడే ? అనెదవేని, పురుషుడు నిర్ణుణణోపాసన దనుస్థి౦వకుండుం 

గాక, పురుషునియొక్క ఆపరాధము చేత నిస్ణణోపొనన దూూషి౦0న 

బడదు, ' 

ఆవ, ఇందుకు దృష్టాంతముం జెవ్వచున్నాండు:వాలా- 

న్లో . ఇతో=ప్యతిశయం మలా మంత్రాల వ శ్యొది కారిణః, 

మూభథా జపంతు అేభో ప= తిమరాథాః క ఎఏసిముపొనతామ, 66 

వ్యా. క ప్రమాణసీద్ధస్యానుష్టూనాభా వే నాపరి తా్యాజ్య'ల్వే దృష్టాంతనూసాలజ 

ఇతోజపీతి. అయమఖిప్రాయః---యథా సగుణోపాస నేభ్యః కాలాంతరభావిఫ లేభ్యో 

వక్యాది ౯"రమం ల్రేషు విహికఫల ప్రదత్వమతిశయం బుద్ధ్వా మూగగా నాం స్త రక 

జపాదౌ ప్రవృత్తావపి వివేకిభిస్సగుణోపాసనం న పరిత్యజ్యతే, యథావా నియమాను 

ఫైనా పే మేధ్య స్టేభ్యోఒపి. మంత్రే భ్యః కృషహ్వ్యాదావలిశయం నియమ రాపీ త్యం 

మత్వా మూఢకరాణాం తత ప్రవృత్తావపి తన్న ౦త్రానుష్టైనం న పరిక్యజ్బు కే, గ్రా 

సాంసౌరికఫ లేవూ నాం నిర్ణుణోపాననానుస్థా నాభ వేజ.వి న ముముథంళ ర్ని రుషా 

సనం శ్యజ్యత ఇతి, " 

జీ, మూణథ్గాః = మూథులు, ఇతోషపీ = ఈ నిర్దణోపాసముకం టె, అతిశయంణ 

అతిశయమెనదానిని గ్రా మతా = తలంచి, వళ్యాదికారిణ$ ఇ వశీకరణము మున్న గునప్ 

కలంగంజేయు, మంత్రాక్ =మం (తేములను, జపంతు ఇ జపము భేయుదుధు గాక, కేభ్యః 
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పారికం చె, అతీమూ'ఢాకి = అత్యంశమూథులు, కృషం = సేద్యమును, ఉపానతాం = 

ఉపాసింతురుగాక, 

తా, కొందలు మందాధికారులు నిర్హుణో పాస సనకంకు సగుణో 
పాసన సులభ సాధ్యం బని దాని శ నాచరింతురు. . ' దానికంశు కర 

ఇణాదిమం, త్రేజపను శీఘ్ర ఫలదాయక మని మరికొందటు చేయును 
ఇదియు స్నానాదినియమసావేశ్షము గనుక కష్ట ప్టనాధ్య మని యెంచి 
మటణీకొందటు సేద్యమునే చేయుదురు. తమ తమ యధికారముల నను 
సరించి వ ర్రింతురు. అందువలన నిర్షణోపాసన శీేమియు కొజంత "లేదు, 

అవ, ('ప్రశృశమును జెవ్వచున్నాండు:-- 

న్లో, తిస్టంతు మూఢాః వ్రకృతా నిర్ణుణోపా _స్తీరీర్య లే, 
విద్య శ్యాత్సర్వళాఖార్థా౯ా గుణాన తోవసంహారేత్, (7 

వ్యా. ఏవం ప్రాసంగికం వరిసమాస్య ప్రశృళముకునరతి._.తిన్టంత్వతి. “సర్వ 
వేదాంత ప (పృశ్యయం చోదశాద్యవిశేసి” దిత్యు క్షన్యాయీన నిర్దుణోపాసన స్యైకత్వాల్ 
తాసు తాను శాఖాసు శ్కుతానుపాస్యగుణా. నేక తోవ వసంవాత్యో సాననం కర్తవ్య 
మిత్యాహ.-_-విజ్యేతి. 

టీ, మూాః=మూఢులు, తిష్టంతు=డొండుదురుగాక్క, వ్రకృళతాజప్రస్తుళమెన, 
నిర్దుణోపాస్తి సరి ౫ నిర్దుణో పాస న, ఈర్య తే జ చెప్పబడు చున్న ది. విద్యెక్యాల్ = 

నిర్ణుణవిద్య యొక్క ధెమేకళష్టమువలన, సర్వశాఖార్థాక్ = సకలశాఖలయర్థములగు, 
గుణాక్ గణములను, అ త్రడాకోనిర్దుణోపాననయందు, ఉఊవనంవా"రేత్ = =ఉపసీహారము 
వేయవలెను. 

తా. మూఢులజోలి మన కక్క లేదు. నిర్లుణోపాసననుం 
జెప్పుచున్నాము. _ అన్ని పదములయందు నిరుణో? పొసన “"యొక్కటియే 
యగును, చానివిశేషము లెచట నెచట ఇప్పయుడినను వాని నన్నిటిని 
ఉపసంహరించుకొనవలయును, 

అవ, గుణములు రెండు తెజింగులు, విధిరూవము లనియు, నిచేధభూవము లనియు, 
వానిని సంగృహింపవలయు ననుటకు (బై మాణమును జూపు చున్నా (డు; 

న్ ఆనందాదేర్ని భేయస్య గుణసంఘస్య సంహృతిః, 
ర జల ] ఎడ. ష్ కా | v ఆనందాదయ ఇత్యస్తి ౯ సూత్రే వ్యానేన వర్లి శా, G8 



796 “వేదాంతవంచదళి, నవమ ప్రకరణము 

వ్యా శేచ గుణా దిష్టప్క వ,కారాః విభేయా నిశ షేధ్యాశ్చేతి. త్ర, “ఆనందో 

బా విజ్ఞాన మానందం బ,వాః నిత్యశ్శుద్ధో బుద్ధస్సత్. § ముకినిరంజనో 1 విభురద్వయ 

ఆనంద! పరః ప ప్రత్యయ ఇత్యాదయో. యీ విభేయగుణా స్టేషా మువసంవోర8, “ఆనం 

దాదయః ప్రధానే స్టే త్యసి న్న ధికరణే౭_భిహిత ఇ త్యావా---అఆనందా చేరితి. 

టీ, నందా టే; =లనేదము మొదలుగాగల, విధేయస్య=విధిబో ధ్య మైన, గుణ 

సంఘుస్య=గు ణసంఘముయొక్క_; సంవాత్కి=ఊప వసంహారము, ఆనందాదయ ఇతిజఅనందా 

దయ యనెడి, అస్మి క్ = ఈసూ త, త మునందు, వర్షితా = వర్థి ౦వంబడినది. 

తా, బ్రహమునందలి సత్యము, జ్ఞానము, ఆనందము మొద 

లగు విభేయథర్తి ములు బ్ర, హసూత్ర ములలో సాధనాథ్యాయనున 

“ఆనందాదయః (వ వ్రథానస్య * అను సూ త్ర మున వ్యాసమహర్షి చెం 

'జెప్పంబడినవి, 

అవ, నిషే షేధ్యగుణము లెక్క_డ( జెప్పంబడినవనినం జెప్టుచున్నా దుః 

న్లో ం అస్థూలాదెేక్ని కే ఒ.ధ్యస్య గుణసంఘన్య సంవాతిః, 

తథా వ్యానేన సూత్రైఒస్మి న్ను కాతరధియాం తతి. 69 

వ్యా. యే చ 'అర్థూలమనణ్వ వ్రస్వం య _శ్రదదదృశ్యమగ్రావ్యాం, అఆశబ్ణ 

మస్పర్శమరూపమన్యయ మిత్యాదయో నిషేధ్యగుణా స్తత, కత, శ్రుతా స్తేసాముపసం 

. “అకరధియాం త్వవరోధః సామాన్య తద్భా వాభ్యామాపసదవ శ్ర త్తదు క్త మిళ్యస్మి 

Os ౭ఫిహిత ఇత్యావా_ఆస్థూలా దేరితి. 

ట్రీ, అస్థూలాదేశః=అస్థూలము “మొదలుగాలల, నిష షధ్యస్య=నిషేధింపందగిన, గుణ 

సం స్య=గుణసము దాయముయొక్క_) సంవ్భాతి! = ఉవసంహారము, తథా=ఆవిధముగా, 

అకురథియాం త్వితి=అత్రథియా మృశెడి, అసి కొ సూతే త్రేజఈన్నూ తృమునందు? వ్యాసేన 

= వ్యాసమవార్షి వేత ఉక్తా = చెప్పణడినది. 

తా, “అస్థూల మనణు, అహ్ర,స స్త మదీర్ధ్య ౦” నిచే. బ.ధ్యరూ పను 

లగు ధర్మ ములను “అక్షరధియాం తనరోధస్సామాన్య తద్బా వాభ్యాం'” 

అను నూ త్త మునందు వేదవ్యాసమహార్ది వర్ణించెను, 

అవ. సేద్దణ్వ వోపొాసనమునందు సుణెములను జేర్చికొను 'టెట్లు? అనినం జెవ్వ 
వ్. య 

చున్నాడు 

న్ నిర్దుఇబృహ్మత త్త్వస్య విద్యాయాం గుణసంహృతి, 

న యో శే లేతు $పొలంభో వ్యాసం ప్ర క్యేవ మవూంనతు, 70 
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వ్యా, నను నిర్గుణ బృవావిద్యాయాం న గుణోవసంవార ప్రవ యుజ్య లే, నిర్దుణ 

విద్యాత్వవిరో ఛాది త్యాశంక్య స్మూత్, త కారేణివ మఖిహి హితసో్యోపసంహారస్యాస్తాభి "లభి 

ధీయమానత్వ్యా న్నాస్తా న్వ్రతీదం చార్య 'ముచికమిత్యావా-నిర్దు జతి, 

టి, నిర్ణుణ,బృవ్వాక త ప్టస్య = గుణరహిత మగు (బ్ర వాత త్త కముయొక్క, విద్యా 

యాం=ఊపాసనయందు, గుణసంవాతిక=గుణముల చేరిక, న యు జ్యే తజయు _క్షముకాదు. 

ఇలి=ఆనిడి, ఊపూలంభక = అక్నేషము | వ్యాసం (ప్ర, ల్యేవజవ్యాసులనుగూర్చియే. మాం 

ప్రతి కూనన్నులు న్నిముే న=కాదు. 

+ నిర్దుణ బ్రిహోపాసనయందు గుణముల? జేర్చుకొన నవ 

సరము a "వ్యానేు స్థ సూలాదిగుణములం. చేర్చ నని యెట్లు 

చెప్పెదను ? అని న న్న డుగరుము, ఈయగి కేవ మునకు వ్యాసులే 

యు_త్తరవాది యగును, 

న్లో, 'హిరణ్యక శు శు సూర్యాదినరా  ర్రీనామనుదాహృ తే, 

అవిరుద్ధం స్టోణత్వమిలీ చేత్తుష్యు తాం త్వయా, 71] 

వ్యా. హిరణ్యశ శ్రు త్యాదిగుణవిశిష్టమూ రీనా మనఫీభాగాదిదం నిర్దణోపాసన 

మే వేలి చేశ్తర్హిన విరోధ ఇత్యావా_హిరక్యో తి, హిరణ్యశ శ్రు నూర్యాది మూ ర్రీనొం 

హిరణ్య యాని శ్నశూణి యస్యాసౌ హిరణ్యశ శ్రుః తథావిధస్ఫూరోో హిరణ్యశ్శత్రు, 

సూర్యః ఆదిర్యేసాం హిరణ్యళ్ళ శ్రు సూర్యాదయ స్తేషాం మూర్తయో హిరణ్యళ్ళ శు 

సూర్యాదిమూ రయ స్తాసామితి విగవాః, 
టీ, హిరణ్యశ్శ శ్రునూర్యాదిమూ _ర్రీనాం-హిరణ్యశ్ళ శ్ర = 'లేజోమయములే న 

మాసములుగలు సూర్యాదిమూ _ర్రీనాంజసూర్యుండు మొదలగుమూర్తులయొక్క., అనుదా 

వ్యా లేః=డాదావారింపక ఫోవుటవలన, నిర్దుణళ్వంజగు కాశరాన్యత సము) అవిరుద్ధమితి చేత్. జ 

విరుద్ధము , ,గాదంటి వేని, త్వయా= నీచేత, తుష్యు తెంజసంతసిం పంబడుంగాక, (నీవు నంతో 

షీంతువుగాక యనుట). 

తా, కరచరణాద్యవయవములు ఈయుపాసనయందుం జెప్ప 

బడలేదు గనుక, అస్థూలాది బ్ర బ్ర వ్రనోపానన. నిర్జుణో పాసన యగు నని 

సంతసీంచితి వేని యది మాకును ననేముతమే. యగును, 

అవ, నిర్లుణోపొసనయందు |, బహునునందు గుణములను భ్యానింవవలెనా, లేదా, 
లు లీ 

యను శంక కుత్తరము వెవ్వచున్నాండు:---- 

న్లో, గుణానాం లతళశ్త్వైన న త ల్వేఒ౦తఃవ, వేశనం, 

రతి చేద_స్టే సవ మేవ బ్ర హత త్త ముపాస్య తామ్. 72 
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. వ్యాః నన్వానందాదీ నామస్థూలాదీ
నాం చ గుణానాము పాస్య ర్వేఒ౦త; ప్రవే 

శాభెనా శ్రద్దుణవిశిప్ట ల్వేన కథము పాన్యత్వమి త్యాళంక్య చేదాం కత్త్వాంతః వ్రవేశా, 

భావే౭పీ "లేహూం లతకత్వసంభవాల్ _తెర్హమీతం బవ పాన్య మిశ్యావాగుణానా 

మిలి. 

టీ. సణానాం=గుణములు, లతక ల్వేనఐవ్యావ ర్త రకములగనటవేశ, తశ్తేే= బ్ర, వ హూ 

త త్త షమునందు, అంక! ప్ర, వేశనం=లోవలం,బ (బి, వేళించుట, చేతి చేత్ =లేదంటిీ వేని, తస్తు 

అగంగాకు బ్రృవళ త్త గం (బ్రవాత క్త కము నీవ మేవ= =కటుల నే; ఉఊపాస్య తాం జడ పా 
సింపంబడులాకం 

రా, లాదిగుణములును, ఆనందాదిగుణములును, చి హను 

నందు కష నా వరిచ్చిన్న మదార్థములకం టను 
భేదమును బెలియంజేయును. బ్రహ్తాత_త్త (మున వీనిం జేద్చ నవనరను 
దు శుద్ధ మగు బ్రహాత త్స ముపానింపందగనినది, 

అవీ ఉపాసన నాపభమేల. చెప్పుచున్నాడు; 

న్ అనంచాదెఫరస్టూలాదిభిశ్ప త్యాఒ త్ర లత్సీత్క, 

అ ఖండై కరసస్కోఒహా పా మసీ ల్యే రవము పాస'తే, 73 
వ్యా తఖోపాస ress దర్శయలి-_ఆనందాదిఖిగి తె... అత్రాను క్ర శు లీనము 

ఢయో2ఖండై కరన ఆశ్ర ఆనందాదిఫిరస్థూలాదిభిళ్ళ ఎ గుణెర్ల శీత స్నొజజానసీ 

క్యేవముషపాసతే ముముషవ ఇతి శేవః. 

టీ. అనందాదిఖిః = అనందాదివేేషములతోను, అస్థూలాదిళిళ ఎ = అన్థూలాది 
శ్రుతులతోను,. ఉపలశ్నీ కేక = సంబంధించక బోధింవంబడిన, అఖం రై కరన ఎ అఖండ గా 

ఇపచ్చిన్నమగానట్రియు వకరనః = వకవిధ మగు స్షభావముగల, సః అ శ్రాజలీయాత్త ॥ 
అహం. అస్సి = చేశ నైతిని: ఇల్యేవం = ఇత్తెజంగును ఉపానలే = ఊపానన చేయు 
చున్నారు. 

తా, ఆనందాదిగుణములతో డను, అస్టూలాదిగుణములతోడన్న . 
)బంధింపక యాగుణములద్యా రా కాకూచం ద్రనార్టి యముచేం గను 
నిషంబడిన (బ్రహ హమే నె నని యుపాసింపవ లేను ఈాఖూచం ద్ర న్యాయ 
ఎనంగా ముక ప పమద్వితీయనాండ క్రొ మృవిరాద పళ్ల్చిమజ్బ్చు దిక్కున 
చంద్రుండు గలం డని యొకయక చెప్పంగా "చజీయొక్క_ డట్టులే యా 
చందద్రునిం గాంచును, చందు ద్రునకును కొమ్మకును నేమి సంబంధము "లేదు, 
ఆటులనే యని ? భావము, 
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అవ ఛ్యానమునకును బోధకుకుం గల విశేషములం చెల్పుచున్నా దుః 

నో చేథో పా స్తోర్విశేపః క్ల సత్తి చేదుచ్యలే శృణు, 

వ స్తుతం త్ర భ వేద్బోఢుః కర్షృతం త్రముసాసనమ్, 74 
వ్యా. న న్వేవం సతి విద్యో పొసనరోః కో భేద ఇ త్యాశంక్య వస్తుతంత్ర, 

న రంత, త్ర తాభ్యాం "భేద ఇ త్యాహ---బోనో పాస్త్యోరితి, 

టీ, బోవో పొస్త్యో$=బో ధకును నుపాసనకును విశీప$= భేదము, క॥= ఎట్టిది? ఇతి 

బేల్ =ఇ ట్రంటివా, ఉచ్చ తే = చెప్పబడుచున్నది. శ ఎగొ=వినుము, లోధక=భోధ, వస్తు 

తం భ్రకి=వ స్త ధీనమైెనడి, ఊపాొసనం = ఉపాసనను, కర్ర ర్హృతంత్ర, త ౧౭క రే శ్రుథీన మెనది. 

తా, బోధ వస్తుయూఖా స్థ్య్రనును గనంబజు చును, ఉపాసన 
తా ననుకొన్నవిధమున భావింపుట, ఎట్టు లనంగా సాలగ్రామమును 

జూచి యది ల యని గృహొందుట బీ బోథ్ “యగును, సిని న్ ్రినముహోవిష్షు 

వని భావించుట యుపానన యగును, చోధోపాసనల చేండింజిచేన 
మిట్ట దని యలణుంగ నగును, 

అవ, బోన్ పాసనలకు శేషము చివ్వటకై వాని హూతువుల( జెవుచున్నాండు;- 

న్, పొదా రాజ్ఞా: యలే బోథో 2 -నిచ్బా యం న నివ రయెక్, 

స్యోత్స ర్తి కీమా శాత్చంసా ర దహాః సరి ఖిలసత్య తామ్. 75 

వ్యా. వై లతణ్యాం తరసిద్ధయే బోధన సృ సూ తాష్టదికం దర్శయతి---విచారా 

బాయల ఇత్యాదినా స్లోకద్వయేన, విచా రాద్వస్తుత త్త గవిచారోద్చోనో జాయతే, 

కిం చ విచారా జాయమానం యం బోధ మనిఇ్భా బోధో మా భూది ల్యేవంరూపా 

శ నివర్హయేన్న నివారయేల్. ఉఊశ్పద్యమానళ్చు బోధ స్స జన మా్రైక్సంసా రేఒఖ 

లస్య (పృవంచస్య సత్య తోం దదాతి నాశయెతి, . 

ట్రీ, అనిచ్చా దః ఇచ్చ లేకపోవుట, యంజవీ బోధను, ' న నిన ర్హయేల్జనివ _ర్రింపం 

జేయదో, (సి = ఆబోధ, విభారాల్ = తత్త్వవిచారమువలన, “జాయతే = పుట్టు 

చున్నది, సోోత్ప త్తి త్రిమూాశ్రాల్ = = తేన యుత్స త్రి ర్తిమ్మా! త్ర మున) సంసా'లేజసంసారమునందు 

అఖిలసత్య తాం = సను స్టమును సత్యశను, దహతి = సోము చేయుచున్నది. 

తా, వస్తు త్త (విచాకమువలన బోధ (జ్ఞానము) కలుగు 
చున్నది, ఆబోధ అక్క. 'చేచనుకొను ఇచ్భ కలిగినను, కలిగిన జ్ఞాన 

మును ఆయిచ్చ ని వారింకంజేయుంజాొలదు, అః ట్రే బోథ కలిగినతోడ నే 

పృపంచము అస్య ముని త్ (సును, 



730 శీ) జీదాంతేపంచదశి, నవమ కిరణము 

శ్లో. తావతా కృతకృత్య స్పన్నిత్యతృ శ్రమాసాగత 

జీవన్తు క్రిమనుప్రావ్య పారబకు యమోాతు హో. 76 

YS ్ళ్ట/ లిం ఉట 

వ్యా. తావలేతి. తావతా తళ జ్ఞానోత్ప శ్రీమాశ్రేణ _ నిరతిశయనుఖం 

స్రాప్నో తీక్యర్ణకి, 

టీ. తావశా=అందుచేత, కృఠకృత్యస్సక =కృ తార్థండగుచు నిశ్యళ్ళస్తిం = 

శాశ్వతంబగు సంతోషముకు, ఉపాగఠః = పొందినవాండగుచు, జీవను క్షింజజీవన్సు కిని 

“Om = ల రః శే = పాంచ ను * 

అనుష్రాష్య=పౌంది, ప్రారబ్ధమయం ప్రారబ్ధకమయమును శ చు న్నాడు 

తా, తత్త ఏజ్ఞానము కలుగయగానే కృతకృత్యుం డగుచు జీవి 

స్తు కిని జెంది విదేహశ్రైవల్యము కొజకుం శ్రారజ్ధ 'మెప్పుడు తీరునా 

“యని మాూచుచుండును, 

అవ. ఉపాసనను నిరూపించుచున్నా (డు 

శ్లో, ఆపోపదేశం విక్షస్య శ్ర ద్దాళురవిచారయః, 
యక ఫాం క్ర 

చింత యేత్చ్రత్యయొ రన రనంతరితవ ల _్రిభిః 77 

వ్యా ఊపాసనాయాశ్చ బోథాబై లత ణాన్చంశరపిద్ధయే తద్దర్మయలి..-ఆ ప్ప 

ఇతి. ఆ ప్పస్ట గురోరు వదేశము పాస్వస్వరూవ ప్రతి పాదకచాక్యజా ఠం విశ సస్య విశ్వాసం 

కృత్వాఒవిచారయక్- ఉహాస్య త్త $ంప్రశ్యమొరమైః విజాతీయభటాదివిషుమైొ 

రనంకరిశవృ్భ ల్రిఫిరష్యవహితవృ శ్రిభిశ్నింతయదిలి. 

టీ, అపోపదేశం = గరూవదేశమును; విశ్వస్య = నమి శ్రృస్ధాదః = శ్రద్ధ 

గలవాంయడ్, అవిచారయక్ = సంశయింపనివా;డ గుచు, అనైస్టః = ఇతరము'లె న, 

ప్రక్యయైక = జ్ఞానముల చేత అనంతరితవృ త్తిఖిః = ఎడము చేయంబడని వృత్తులవేత, 

చఛచీంశయేల్ = ఛ్యానింపవ లెను. 

తా, ఉపాసనచేయువానికి  శ్యాన్త్రవిచారముతోం బనిలేదొ, 
గురువుల యుపదేశమును నమ్మి యుపాసిం చును. ఉపాసన యనంగా భావిం 

చెడి వస్తువు దక్క నన్యము మధ్య కాలమున జాపకేము రాకుండున 

బ్రడశతెగక వవ రించెడి వృతుల వ వావా వ P పున ర్ల ప్రవర్త ఎత్తుల వ్రవా మగు నని తెలీయనగు, 

అవ ఉపాసన యొంతకాలము చేయవలయు నాడి విధిని జెప్టుచున్నా డం5ా 

న్ యావచ్చింత్యస్వరాప త్వాభిమానస్ప సస్య జూాయలే; 
తావద్విచింత్యం పళ్చాచ్చ తదేవామ్శతి ఛారయెత్ .  ' 73 
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వ్యా. కియంతం' కాలం చింఠయేది త్యాశంక్యాహా..-యావదితి. 

టీ. యావత్ = ఎంత కాలము, స్వస్య ఇ తనరు, చింత్యన్వరూవత్య్యాఖిమాన, - 

చింత్య = ఛ్యానింపందగిన 'బేవతయొక్క; స్వరూవత్వ = ఆకారత్వముయొక్క అభి 

మాన క=అఆభిమానము, జాయతే = పుటుచున్నదో, తావత్ = అంతవజుకు, విచింత్యం = 

సాసనన చేయదగినది. వశ్చాచ్చ=అనంతరమును, తరైవ = అవిధంబుగ నే అమృతి= 

మరణపర్యంతము, థారయేల్ = జ్ఞాపక్రముంచుకొనవ లెను. 

తా. ఉపాసీంషబడెడి దైవము తానే యని గట్టినిక్స్చయము 
గలుగువణకు నుపొసన యొనర్హి యానిళ్ల ఏయమును జీవితకాల 

మంతయు నిల్చుషొనవ లెను, 

అవ. ఉపొసకుండు తనవే ధ్యానింపంబడెడి చేవతేను తన్నుగా భావించు ననుట 
కుదావారణము నిచ్చుచున్నాండు:.---- 

న్లో బ్రవూచారి వనివమాణో యుతస్సంవర్ల విద్యయా, 

సంవర్షరూప తాం చి్తే థారయిత్యా ప్యాభితుత. 7/9 

వ్యా. ఉపాసకస్య తద్రూవత్యాభిమానముదాహరణ ప్ర దర్శణేన స్పష్టీకరోతి.___. 

(బృవాచారీతి, కళ్చిత్సంవర్ల త్వగుణవిశిప్హక ప్రాణో పానకోే బ్రవవారీ భిశావారణార్థ 

మాగ త్యాభి ప్ర తారినామ్నాకః రాజ్ఞః 8 పురతో “'మహాత్త్మనశ్చతురో చేవ వీకః కః, నజ 

గారభువనస్య సనోపా౪ఖ తం శాపేయం, నాఫిపళ్యంతి మర్హ్యా అఖిప్రతారిక 

బహుధా వసంతోమితి మంల్రేణ స్యాత్యనస్సంవర్శరూపత్వం చిత్తే ధృతం ప్రశటీ 
కృతవానితి ఇఛాందోగ్యే శ్రూయత ఇత్యర్థః, 

టీ, బ్రవాచారీ = బృవాచారి, సంవర్ణవిద్యయా = సంవర్షవిద్య యను నుపాస 
నతో, యుకక=కూడుకిొనినవాండగుచు, భీక్ మాణకి=భితమును యాచించుచు, స్వస్య 
తనయొక్క, చిత్తే = మనన్నునందు, సంవర్ల రూవతాం = సంవర్హ స్వరాూవపత్వ మును, 

థారయిత్వా = ధరించి, అఫితత హీంయాచించెగదా. 

తా, సంవర్లోపాన కరం డగు నొక బ్రహచారి యభిప్ర,తారి 
యను రాజి తన; పురోహితు లగు శాం వేయులత్రో భుజించుదాండ 
నచటికి భిళూటననునకులా వెళ్ల యాతండు తనను గమనింసక పోంగా 

సూర్యాదులను నాలో లయింపంజేనీకొ నెడి సంవర్షరూపుండనై న నే 
'నేలేరంగా నీ కాంపేయులు నన్నుగ హింపంజూల రై రి అని యఖిప్ర ప తారి 

యను రాజుతో నాతండు వల్కెను.. ఈకథ 'ఛాందోగ్యోపనివత్తున 
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నుండెను. దీనివలన మనము శ్ కంంపవలసీన చేమనంగా నుపాసీంసః 

బడెడి చేవతయే తా ననెడి యభిమానము తనకు దృఢ మగుదనుక 

నుపొసీింపవలయు నని లభించుచున్న ది. సంవర్ల మనంగా వ గస్టి సమష్టి రూప 

ముల జెందినవాయును. 

అవ. ఉఊపాసనకును బోధకును భేదమును జూపుచు'న్నా (దు! 

శ్లో, పురుషస్యేచ్చయా కర్తు మక రుం కరు మన్యథా, 
శక్రోరపా స్తీరతో నిత్యం కు ర్యాత్ప్వ్రత్వ్యయసంత తిమ్, 80 

వ్యా. ఆమృతి ధారణే నిమిత్తం దర్శ్మయన్ననిచ్చా యం న నివ_ర్హయే దిత్యుక్తా 

ద్చోధధర్థాదె లత ణ్యమావా---పురువ, స్యేతి. ఉపా స్తీః పురువస్య్యో సాసక్షన్యే చృయా 

కర్తుమకర్తుమన్యథా ప్రకారాంకశేణ ,వా కర్తుం శక్యా. అతః పురుష స్యేచ్భా ధీన త్వా 

దుపాననం సర్వదా కుర్యాదిత్యర్థం, 

టీ. పురుషస్య=మనుజునియొక్క_ ఇచ్చయా=కోరిక చేతు కర్తుం ఇ చేయుటకును, 
అకర్తుం = చేయకుండుటకును, అన్యథా కర్తుం = మణఅియొకవిధముగాం చేయుటకును, 
ఉపా ప్రి = ఊపాసనము, శక్యా=వీలగును, అతః = ఈ-కారణమువలన, నిత్యం క ఎల్లస్వూ 
డును ప్రత్యయసంతతిం = వృత్తిప్రవావామును కుర్యాత్ = చేయవలయును, 

, తా ఉపాసన  ఉపాసకుని యిచ్చ ప్రకారము చేయుటకు, 
చేయకపోన్రటకు, మణియొకవిధముగం చేయుటకును శ కరమైన దగును, 
కనుక నుపాసన సర్వదా చేయవ లెను, 

అవ, నదా చింతనంబువలనం గలు లాభమును చెల్నుచు న్నా డు? 
౧ 

నో . వెదాథ్యాయీ హ్యా వమత్తోఒధిలే స్వ వ్నే ఒధి వాసత్కు 
జవీతా తు. జపల్యేన తథా థ్యాతాపి వానయేశ్ , డై 

వాస్ట' ఏవం సదా చింతనే కం భవలీత్యత ఆవా.._ వేదా ధ్యాయీలతి, అప్రచుత్తో 
వేదాధ్యాయీా సదాధ్యయనశీలః జపితా సదాజవీలోడ౭థధివాసత8ి ద ఇథవాననయా 

స్వప్మాదిమ్వధ్యయనం జవం చా కరోతి, నవ ముసపాసక్రో౭_వీ వాసనాదాన్ఞ్యా 
త్స పస్నాదావవి థ్యాయతీత్యర్థ ర్ం 

టీ, వేదాధ్యాయిీజ వేదము చది వెడువా(డు, అప్రమత్షజప్రునవూదము లేనీ వాం 
డగుచు, స్వప్నే=స్వప్నమునందు ఆధివాసతేకి = దృఢ వాసనగ లవాండె, అధీ లేజ అధ్య 
యనము వేయుచున్నాండు. హీాజఖఇది ప్రసిద్ధము. జపీ తా తు=జవముచీయువాండె స, 
జప ల్యేవ = ఎడతెగక జపించుచుండును. తథా = అవిధంబుగా, ధ్యాళాపి=ఛ్యానము 
వేయువాండు కూడు వాసయీల్ = చిరాభ్యాసము వేయనగును, 
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తొ, వేదనుం జదువువాం జా గ్రంథము కంఠస్థ మగుటశై. 
ఎల్లప్పుడును బఠించును గాన దానిని గలలోంగూడం బలవరించును. 
జపము చేయువాండు నట్టులే చేయును, ఛా్యానము చేయువాండును అశ్లే 

దృథాభ్యసమును నాపాదింవ నగును, 

అవ కలలోం గూడ భ్యాన మనువ_ర్దించుటక్కు గారణమును జేవు 

చున్నా (డు 

వ శ్లో, విరోధి ప్రత్యయం త్యక్త్వా నై రంతర్యేణ భావయకా 
లభ లే వాసనావేశాత్స (ష్నాదా వపీ భావనామ్. 2 

వ్యా, న్వ ప్నాదొావపి భ్యానానువ రే కారణమాహ-..విరోద్రీతి, వాననావ 

శాత్సంస్కారపాటవాల్ + భావనాం ధ్యానం, 

ట్రీ, విరోధి పృత్యయం=విరోధించెడివృ శ్రీని త్య-కాష్ట=వదలి నైరం తర్వేణ=ఎడ 

తెగక, భావయక్ జభాొవించుచు వాసనావేశాల్ = వాసనాఖిని వేశమువలన, స్వప్నా 

దావపీ = స్వవ్నము 'మొదలగువానియందును, ఛావనాం = వాసనానువృ ల్లి తిని లభ లే = 

పొందుచు న్నా (డు. 

తా, ఉపాసకుడు ఇతరవృత్తులు లేక ఆనందాదిగుణములచే 

లకీతమగు బ, హామను నేనై తి నని నిరంతరము థ్యానించుచు, సంస్కార 
సామర్థ్యమువలనే స్వ ప్వాద్భవస్థలయందు సయితము థఛ్యానము చేయు 

చుండు నని తెలియవ లెను. 

అవ. ప్రారభ్ధకర యనుభవించెడివాం డట్టు నిరంతర మెట్టు ఛ్యానము చేయం 

గలండని ,ప ప్రళ్షఏవణా " దృష్టాంతముతో జెవ్వచున్నాండు;--- 

న్లో, భుండానో౭ వ నిజారస్థమాస్థాతకయతొ ఒనికం, 

థ్యాతుం గక న సంచేహో విష పయవ్యసనీ యథా, 83 

వ్యా. నను; ప్రారబ్ధకర్మవశా ద్విషయాననువత8 కథం నై రంత శ్యేణ భావనా 

సిద్ధిరి త్యాళం క్యాస్థాతిశయే నతి నిషయస్యసనివ ద్భావ నాసీద్ధిస్స్యాదిత్యావా---భుం 

జాన ఇతి. 

టీ, నిజారబ్బం=తన యారబ్ణకర మును, భుంజానోజపి = అనుభవించుచున్నను; 

ఆస్థాలిశయతేః = ఎక్కు_వపట్లుదలచేక, భ్యాతుం = ఛ్యాన మొనరించుటకు, విషయవ్య 

సని యథా = విషయాన క్రునివలె, శక్షః = సమధ్ధు'డు, భవేత్ = అగును. నంబేహ8 ఇ 

సంశయము, న = లేదు, 
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తా, ప్రారబ్దకర ననుభవించుచున్నను, విషయాస కుడు విష 

యంబులం దంతేండుబేది, నుపొసకుండయు ఆన్థాతిక యముచేక (పరవురు 

షునియందుం దగిలిన చీ త్తముగల స్ర్రీవల్సె" నెడతెగక త _త్త్ మును 

భావింపవచ్చును, 

అవ, దృష్టైాంతమును వివరిం చుచు న్నాండు:--- 

న్లో ం పరవ్యసనినీ నారీ వ్యగ్రాపి గృహకర్మ ణ్ 

త చేవాస్వాదయత్యంతః పరసంగరసాయనమ్, 84 

వ్యా, దృష్టాంతం వివృణోతి-_._.పరవ్యసనినీతి, 

టీ, పరవ్యసనినీ = పరపురుషవ్యసనముగల, నారీ = స్తీ ; గృవాకర్శ ణి = గృహ 

పరపురుషసంపర్క_ మనెడి యవృశముశే, అంతః = లోవల, అస్వాదయతి = అనా 
దించుచుండునుం 

తౌ. పరపుకుహోనుర_క్రి గల భామిని గృవామం చెన్ని పనులను 
'చేయుచుండినను వరప్రుకుప పసంగమసౌఖ్యము'నే నిరంతరము భావించును, 

. అప్లే యుపాసకుండును నిరంతేరను థ్యానమును చేయు నని భావము, 

అవ. అట్టు భావించినను నిత్యము చేయువనులు అడ్డవని దృహైంతమును జెప్పు 

చున్నాడు! 

న్లో, పరసంగం స్వాదయంత్యా్యా అవీ నో గృహకర్మ తత్ , 
కుంఠీభ వేదపి తత దాపాలేనైవ వర్హతే, 85 
వ్యా. వరనంగాస్వాాదచే గృవాక్ళత్య విచ్చే దస్స్యాది త్యాళ ౦శ్యాహ = వర 

నంగమితి, 

టీ. పరసంగం = పరపురుషభోగములు, స్వాదయంత్యాః = సర్వ దాచింతనము 
చేయుచుండెడి వనితకు తల్ గృవాకర్తాపీ = ఆగ్భహకృత్యంబును, నో కుంరీభ వేల్ ఇ 

చెడదు. ఆపిశు = మజేమి యనంగా, నీకత్ = ఇది, అపాలేనె నై వ=హృ దయ ప్రూర్యక్షము 
గాకయే వ ర్టతే = ఉండును, 

తా, సరవురుషసంగమసౌఖ్యంబు నెల్లప్పుడు భావించుచుండినను, 
కాంత గృహక ్రత్యీంబుల మానివేయదు గాని మనన పూర్వకముగా, 
చేయదు, చేయు దున్న క్షు వెలుపటి కగపహును, 
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అవ, దీనిజే వివరించుచున్నా (డు; 

న్ A హకృత్యవ్యసనిని యథా సమ్యుక్కరో తి తక్, 

పరవ్యసనినీ తద్వన్న కరోత్యేవ సర్వథా, 86 
వ్యా. ఆపాలేవైవ వ రత ఇత్యు క్షమర్గం వివృణోతి..._గృవాకృ ల్యేతి. 

టీ. గృవాకృత్యవ్యసనినీ=గ్భృవాకార్యములయం చాసక్రిగల సతి వృతః యథాజ 

ఎట్టు; తత్ = ఆగ్భవాకృత్యమును; సమ్యక్ = లెస్సగా) కరోతి = చేయునో, 

తద్వల్ = అవిధముగా, వరవ్యసనినీ జ వరపురుహానుర క్షి గల వనిత, సర్వథా = ఎల్ల 

విధంబులను, న కరో ల్యేవ = వేయనే చేయదు. 

తా, పతివ్ర, త మసుపూర్వకముగా శ్ర ద్గతో గృహకృత్య్వంబుల 

నొనరించునట్లు వర్ధభిచారిణి యన్యాసక్ష యగుటం జేసి య ట్లాచరింపం 
జాలదు, 

ఆవ, దార్హాంతికము౦ చెప్పుచున్నాడు: 

క్లో. వదం ఛ్యానై కనిష్టోఒవి లేశాల్లాకికమార'ిత్,, 
తత్త (విత్త (విరోధిత్వా ల్లా'కికం సమ్యగాచరేత్ . 87 

వ్యా. దార్జాంతిశే యోజయతి----నీవం ఛ్యానేతి, నను తత్త్వ్వవిదపి లౌకికవ్యవ 
వూ 

వరం కిం లేశేనాచరతి కిం వా సమ్యగితి వికల్చ్యు విషయవ్యవవోరస్య త్త వక్టూనా 

. ఏరోధిత్వాత్సమ్య గేవాచరతీ త్యావా---ళ క్త విదితి. 

టీ. ఏవం = ఈవిధముగా, ధ్యానై కనిష్టో౭.ఏ = ఛ్యానవరుండును; -లేశాల్ = 

స్వల్పముగా, లౌకికం = లోక్షవ్యవహారమును, ఆరభేల్ = ఆచరించును. తత్త్వవిళ్తు ఆ 

ద్రవ్యావిదు(డై తే, ౪విరోధిత్వాల్ = విరోధింపకపోవుటవలన, లౌక్రికంజలోకవ్యవహార 

మును; సమ్యక్ = చక్కగా, అచశేత్ = అచరించును. 

తా. ఛ్యానై కనిషస్టుంయ లోకవ్యవహారమును స్పల్పముగం 

చేయును, బ్ర ప్థావిదుండు లోకవ రవహోరము తనను బాధింపనందున 

చాగుగనే చేయును, 

అవ. విరోభాభావమును చెల్బుచున్నా డు: 

న్లో, మాయామయః ప్రసంచోఒయమాళ్తా చై తన్యరూపధృత్ , 

బతి బోభే విరోధః కో లౌకికవ్యవహోరిణః, 88 

వ్యా. అవిరుద్ధత్వ మేవ దర్శయతి---మాయామయ ఇతి, 

టీ. అయం ప్రపంచ! = ఈ ప్రపంచము, మాయానుయః జ మాయయొక్క. 
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పరిణామము, ఆతా = ప ప్రక్యగాత చె చై తన్యరూపధృల్ = వై తన్యస్వరూపుండు, ఇతి = 

ఇట్టిదగు, బోశే సతి = హోర కల్వుచుండ6౫ా; లౌకిక కవ్యవహారిణ$ ద లోకవ్యవహారము 

చేనెడి బ బ్రవావిదునకు; విరోధ! = విరోధము, కః = ఎట్టిది. 

న్ా వ్రవపంచ మంతయు మిథ్య, చిద్రూప మగు ఆత్మ యే సత్యము, 

అనెడి యనుభవము గల బ్ర హావిదుని "లొణన్యనహారేను బాధింప 

చేరదు, 

అవ. ఎందుకు బౌధింవదో చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో అవేవతే వ్యవహృతిర్న ప్ర ఫకం చస్య వస్తుకాం, 

నాస్యాత్త జాడ్యం కిం క్వేహ సాధనానే స్యెవ కాంఠు తే, 89 

చ్యా. విరోథాభావమేన ప్రవంచయలి_అపేతత ఇతి. 
టీ, వ్యవహృతిః=వ్యవవారము; ప్రపంచస్య = ప్రపంచముయొక్క, వస్తుతాం= 

యాథార్థమున్సు నాశే ఫీక్షలే = కోరదు. ఆత్ర జాడ్యం = తనయొక్క మాంద్యమున్సు 

నాపేటీశే = కోరదు. కింతు = ఇశ చేమి యనంగా, నీహి = ఈవ్యవహారము, 

సాధనాన్యేవ = సాధనములశే, కాంత లే = కోరుచున్నది. 

తా, జ్ఞానియొక్క.. వగ్ధివహారనునకుం బ్ర వంచ సత్యత్వముతో' 6 

బనిలేదు, అత్త జడ మని గ్రహీంయ “6 బనిలేదు. మణీ యేవున, వ్యవహార 

సాధనము లుండిన నావ్యవహ హారములు నెజువేును. 

ఆవ, వ్యవవోరసాధనములను చెచ్వుచున్నాండు 

న్లో, మనోవాక్కాయతద్బాహ్యపదాన్థాస్పాననాని రాకా 

త త్త గవి నో షసమృద్నాతి వ్యవహారో౬ స్య న్ నో కుతః, 90 

వ్యా. కాని తాని వ్యవవారసాధనానీత్యత ఆవా---వమనో వా గిలి, తచ్చావ్యోః 

పదార్ధాః గృవాత్నేత్రాదయస్తాక మన అదీంస్తత్త ర్క్లానీ న నివారయతి. అతో౭న్య 

జ్ఞానినో వ్యవహారః కతో న భవతి? భవ'క్యే వెత్య్యర్థక. 

టీ, మనోవాక్కాయతశద్బావ్యాపదార్థాః జ మనస్స, వాక్కు, శరీరము, 

శబ్దాది పదార్థంబులును, సాధనాని = వ్యవహా సాధనంబుతు. తాక = సానిన్సి త త్త 

విల్ = డా బ్రవ్వవిదుండు, నోవమృద్నాతి = నివారిందండు. అస్య = ఇతనికి, వ్యవవారు = 

వ్యవనారము/ కుతః = ఎందువలన, నో = లేదు? (కల్లుననుట). 

తా, మనోవాక్కా- ములును శబ్లస్ఫ'ర్నాదులును వ్యవహార 

సాధనములు, తత్త (విదయ వాని నసత్యములంగా భావించును, 
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గాని వాని రాప్రుమావలే(డు, (బృహావిదునకు వ్యవహారము గల్దుట 

శేమి యభ్యంతర మున్నది! బవ్వపదేండు వ్యవహరింప వచ్చు సని 

భావము, 
ఆవ. తత్త ్వవిదుండు విషయముల బాధింవ లేకపోయినను చిత్తమును నిరోధింప 

వలదా? అనెడి శంకక సమాథానముః-= " 

నో, ఉపమృద్నాతి చిత్తం చేద్ధ్యా లాఒ సానతుతత్ర్త త్త గవిత్ , 

న బుద్ధిం మర్భయ౯ దృష్టో ఘటత గ్ర ర్వ వేదికా, 91 

వ్యా, నను సీషయానువ వమర్ద"నే౭.కీ త్ర శ్ర ర్రవిదా చితోప వమర్షనం కార్యమిత్యా 

శంక్య తథాకరణే తత్త గ్రవిచేవ న స్యాది త్యావా.--ఊవమృద్నా తీతి. నను తత్త ర్వవిదా 

అ sa థి ద త్ 
దృష్టో నోపలస్ధ ఇత్యర్థః 

టీ. బుద్ధింబుద్ధిని ఊపమృద్నాతి వేల్ = సంకోచించినయెడల) అసౌ=ఇతండు, 
ధ్యా తా=భ్యానము చేయువాండు, (భవతి = అగుచున్నాండు, తత్త షవిత్ ఆ తత్త 

విదుడు, నతుజకాండు. ఘటత్త్వస్య = ఘుటయాథాక మను (ఇది కర్యణిషష్టి) 

వేది తా=గు స్టెైలింగిన వాడు, బుద్ధిం=చి_త్రమున్సు మర్హయక ణు వీడించుచున్న వాడై న 

దృష్టః = చూడంబడ లేదు. 

తా, బుద్ధి నేక్మాగము చేయు నేని అతడు థార్చని గాని 

జ్ఞాని గాయఢథు, కనులతో 'సేటమును గాంచువాండు బుద్ధిని నికర విష 

యములందుం బోనీయక నిర్బంధించి చూదుటలేదు. ఎట్లు చూచినను 

ఘటను గన్పడును, 

అవ, గ్థూలపదార్థము గనుక ఘటము స్ఫుట'మై (ప్రకాళించును ద్రవ వదార్థ 

మట్రిది గాదే యనీనం కెవుచున్నా (డు? 

క్లో . సకృత్స)త్భ యమా శ్రే లా ఘట క్చేద్భాసలే సదా 

స్వ, కాశో ఒయమాళ్తా కిం ఘటవచ్చ న భాసతే. “92 

వ్యా. నను ఘటస్య స్టూలక్వేన న్వ్పష్టత్వా శృద్దర్శ'ే చి త్తపీడనం నాపేత్యుత 

ఇత్యాళశంక్య తస్య న్వప్రశశ్వేన ఫఘటాదపీ న్నస్తతరత్వాచ్చి త్త కనిరో ధనం నెవా 

"శేక్ష్యుత ఇత్యావా. సకృది తి, 

టి, సక్ఫత్ప్రత్యయమా్రే,ణ = ఒకమాటు చూచుటవేశనే, భుటః = ఘటము, 

సదాజఎల్ల వుడు; భాసలే వేల్ జప్రకాశించు నంటి వేని స్వప్రకాశఃజస్వయం ప్ర కాశ 

చేదాంక మే ౯ 
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మానమైన, అయం ఆతా౭కోయాక, ఘటవచ్చ=నుటమువలె న ఛాసతే కిం=ప్రకాళిం 

వదా? (ప్రకాశించు ననుట). 

తా, ఒకమాటు చూచిన ఘట మవసర మైనప్పుడెల్ల జ్ఞాపకము 
"ర / న్ జ చని 

వచ్చును. అటులనే స్వవృ,కాశమైన ఆత్మ ఘటనుకం కొను ప్రసిద్ధము. 
అగి ల _ో Ye 4 అ ( 

స్వస్వరూపషము గనుక ఇ 5-50 పృకాళించును, 

న్లో, స్వవ,కాశతయా కిం తే తద్భుద్ధి స్పత్తషవేదనమ్, 

బుద్ధిశే పే! శతణనాశ్యేతి చోద్యం తుల్యం ఫఘుటాదిషు, 99 

వ్యా. నను ద్రవ్యాణస్స ప్రకాశ త్వే౭వి తద్దోచరాయా బుద్ధిన్భ క్తచేన త్త 

జ్ఞాన త్వా శ్తస్యాశ్చ కణికక్వేన బ్రవ్మాణి పునః పునరవస్థాపనను పీత్యత ఇశ్యా 

శంక్వేదం చోద్యం ఘటాదిష్వపి సమానమిత్యాహ----స్వ ప్ర శాశతయేతి. 

టి. స్వ ప్రకాశ కయా౭న్హయం ప్ర కాశనుగుట చేత, తే=నీకు కింజనీమి ప్రయో 

జనము?) తల్ =ఆబ హవిషయికమగు, బుష్గఃజబుద్దివృ లియు, తత్త 6 వేదనం జ తేట § 
wp ధి. ధి లు ఆవ ఆం 

జ్ఞానమును; కణ నాశ్యా=క్ష జ కాలములో నళించునవి, ఇతి=టని, చోద్యం = ఫ్రూర్య్ష 

పక్షము, భుటాదిషు=ఘుటము మొదలగువానియందును, తుల్భం=సమాన ము, 

తా బ సాను సృ స్త్కకాళమైన నీ శేమి లాభము? తత్త (జన 
(U3 (J ర్న అలి పట్లా 

మనంగా బహమును గనంబబజచెడి (వకాళింపంబేనెడి చిత్తవృత్తి 
ఆ (రై = లత 

గదా, అది శుణికము, దానిని మాటిమాటీకిం గలుగంచియుటనై చితె 

శాగ్రత, చేయవలదా యనిన ఘటజ్ఞానము గూడ. క్షణిక మీ, కనుక 
దానిని మజులం గలుగం బేయుటకుంనాడ (యత్ని ంపవలసీవచ్చును. ఈ 

రెండును సనుములే, 

అవ, ఒకమాటు నిశ్చయించిన భుటమును చెల్లవ్వుడు వ్యవవారింపపచ్చును, దాని 

కొఆకు యత్న మక్క_జలే దంటి వేని ఒకమాటు బ్రవ్వాము సాకూత్కరించె నేని 
(/ 

. యొప్పుడును ధ్యానము చేయవచ్చును. గనుక సీశండును సమములే యని ఇప్పు 

చున్నాడు 

శ్లో, ఘటాడా నిశ్చితే బుద్ధిర్నుశ న్ేన యదా ఘటః, 

బ్రష్ట్రో నేతుం తదా కక ఇతి చేత్సమమాత్త ని, 94 

వ్యా. ఘుటాదిజ్ఞానస్య క్షణిక ల్వేన సకృన్ని శ్చితస్య సర్వదా వ్యవహార్తుం క్యు 

త్వాక్తక చి శ్రీ స్థర్యసం పాదనమ ప్ర యోజనకమి త్యాళం శ్యదమాత న్యపి సమానమిత్యా 

వహాఘటాదానిలతి, 
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టీ. ఘుటాదొ” = ఘటము మొదలగునది, నిళ్చిలే (నత్తి = నిశ్చ యించంబడలాణా 

బుద్ధి$=బుద్ధి, నళ్య ల్యేవ=నళింవనే నశించును, యదా=ఎచ్వుడు, భఘట$=ఘటము, ఇవ్టకజు 
ఇప్ర మో: తదా=అవ్వుడు, చేతు = రీసికొనిపోవుటకు (వ్యవహరించుటక్సు, శక్య ఇతి 
వ్ =శక్యమగునంటి వేని, ఆత్మ ని=తళ్యవిషయమై సమం=సమానము. 

తా, ఒకమాటు + చూచిన సఘుటము నవనర మగునెడ వ్యవహ 
రింప వచ్చును, అట్టులే యొకమాలు సాత్తూ త్క్రించిన బ్ర హూమును 
అవసర మగునప్పుడు శిష్యులకు బోధింవవచ్చును. తానును" ఛ్యానింప 
వచ్చును, 

అవ. దీనినే న్నష్టీకరించుచున్నా (డు: 

క్ట నిశ్చిత్య సకృదా త్తానం యదావేవాూ తచె దైశ తమ్, 

వక్షుం మంతుం తథా థ్యాతుం శక్నో లేవ $ హీతత్త ఏ్షవిక్, 95 
వ్యా. సమమాశ నీత్యు క్షమర్థం వివృణోతి..నిళశ్చి త్యేతి. 
టీ. సకృ్ళల్=ఒక్క_మాటు, ఆశ్రానం=లితృను, నిశ్చిత్య = నిశ్చయించి, యదాజు 

ఎప్పుడు, అెపే కాల పీ య్య, తై వ = అవ్వు జే, తం=ఆయాక్ర కను వ క్రుఏజపల్క్కు_ట 

కును మంతు౧ = మననము 'చేయుటకను) తథా = అట్టు, ఛ్యాతుం = ధ్యానించుటకును; 
త ర్త రవిల్ జ బృవవిదుండు, శఖ్నో ల్యే వ=సమర్థుండే యగుచున్నాండు, 

తా, * బ్రహ్హసాయా ర్యా రము గలవాయ తన కిచ్చవచ్చినవు డెల్ల 
బ్రృహమునుగూర్చి వచించును; మననము చేయును; థ్యానిం చును, దీని 
కొఆు శెప్పుడును నికర వ్యాపారముల మాన నవసరను లేదు. 

అవ. జ్ఞాననిన్థుడు మాత్రము ధ్యానమువేయండా యని యడిగినం జెప్పు 
చున్నాడు: 

న్, ఉపాసక ఇవ థ్యాయకా లౌకికం విస్త స్మ రద్యుది, 

విస సర ల్వేవ సా ఛానాద్విస్త తిర్న తు వేదనాత్ , 96 

వొస్టా, నను, తత్వవిదప్యు పొసకవదా త్రానుసం థాన వశాజ్జగ దనుసంధానరపితో 

దృశ్యశ ఇత్యాశంక్య సోజనుసం ధా నాభావో ఛ్యాన ప్రయుకో న వేదనప్రయం క్ష 
ఇళ్ళ్యావా---ఉాపాసక ఇథి, 

టీ. ఉపాసశ ఇవ=టాసొసన చేయువానివలె, ఛ్యాయక్ = ధ్యానము చేయుచు? 
లౌకికంఆలోకవ్యవవహారమును, నిన క శేద్యది = మజచుశేని), విస  రత్వేవజముజిచిపోనిము) 
సా విన సతికి = అమటపు, ఛ్యానాల్ జ 'ఛ్యానమువలన? గలిగనదికాని, వేదనాశ్= 

తత్ర క్ట గ్రళ్తునమువలన, నజకాదు, 
శు 
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తా. బ్రహానిదుం డొకప్పుడు లోకవ్యవహోకములను మజుచి 

సమాధినిషు.డె యుండును, ఆసమయంబునం గలన వవంచనంబంధమెన 
© 2 ౧ \( ర 

ముణిపు థా్యానఫలము గాని జ్ఞనఫలము గాదు, 

అవ, ,బహవిదునకు మోతముకొ ఆకు ధ్యాన మక్క_జ "లేదా యనిన జెప్పు 
Wal 

చున్నాడు: 

వ్, థార్థినం శై వో ఏచ్చిక మేతస్య 'వేదనాన్లు _క్రిసిద్దితః, 

జ్ఞానాదేన తు శై వల్యమితి శా సే న్రేష డిండెమః, 97 

వ్యా, నను, తత్త ్ వవిదాపి ము కసిద్ధయే (బహాథ్యానం క్ర _రృవ్యమి త్యాశంక్య 

“కానా దేవ తు కైవల్యం స్రాక్య తే యేన మధ్య త మేవం విది త్వాతిమృత్యు మేతి, 

నాన్యః పంథా విద్య'రే౭.యనాయ, జ్డుత్వా చేదం ముచ్యతే సర్వ పొశై “రి త్యాది 

శా స్త్రసద్భావాన్న "మోతుయ ధ్యానం క_ర్తవ్యమి త్యాహా--- ధ్యాన మితి. 

టీ, వేదనాల్ జజ్ఞానమువలన) ము ్ రిసిద్ధిత=మోతుముయొక్క-_ సిద్ధించుటవలన, 
వీతస్య= కలు (బహావిదునకు; ధ్యానం = వరభ్రప్యవిషయక ధ్యానము; ఏచ్చికం=ఇచ్ళను 

అనుసరించినవ జ్ఞాశాకేవ తు = జ్ఞానమువరనే, కైవల్యం = మోతను, ఇని=ఆని, 

వా స్తే షుజకా స్త్రములయందు, డిండిమఃజభేరీథ్వని (నుప్ర సిద్ధమనుట), 

తా, బ్రహావిదునకు జ్ఞానము చేత నె 3 శైవల్యము సిద్ధించును, 

కనుక, ఆబ హావిదుండు తన కచ్చవచ్చినయప్పుడు ఛ్యానించును లేదా 

మానుకొనునే అది యతనికి మోతసాధకనమును గాదు, అవి లేకుం 

డుట బాధకమును గాదు, 

న్లో, తత్తవిద్యది న నాన్టయేక్చన న చేత తదా బహిః, 
వప్రవర్పతొం సుఖే నాయం కో బాధోఒన్య ప్ర పన ర్రనే, రర 

వ్యా. నను తత్త్యవిదో ధ్యానానభ్యు పగ మే తస్య సదా బహి; పవృ త్తిస్స్యా 

ది త్యాశం క్యా బాధక త్వాత్స)వృ త్తిరధ్యుపేయత ఇత్యావా---ళ శ్ర (విదితి, 

టీ, శక్ర విత్ = ద్రవావేశ్త, న ఛ్యాయేద్యది = ఛ్యానముచేయండేన్సి తదా = 

అవ్వడు, బహిః=వెలువట, ప్ర వర్తేత = ప్రవ ర్షించుననెదవేని అయం = ఈ (బ్రవ్వావే త్త WU 
నుజేనజఅనాయాసము చేశ, + వవ రతాం=,ప,వ రించుంగాక అస్యజఇతనిక్రి, ప వ వ రనేజ wpe UJ oo whe 
అట్టు ప్రవ ర్థించుటయందు, కః చాధ$ః=ఏమి బాధ? 

తా, బ్రహావిదుడు ఛ్యానము చేయకుండినబాహ్యా ప్ర పృవ_ర్గనము 
గల్చునంటి వేని అట్లు బాహ్యాప్రవృ త్తి గల్లినను గట్టుంగాక, ఆతని శేమి 
నష్టము! అతడు కృతకృత్యు(డా, అతని బ్ర 'హానిష్టకు  "నేలోః నమును లేదు, 
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అవ, ఇది అతిప్రసంగము కాదా యనినం జెవ్వుచున్నాండు:ా 

శ్లో అతి ప్రసంగ ఇతి చేత్స)సంగం తావదీరయ, 
వసంగో విధిశాస్త్రం చేన్న తత్త త్త _త్సవిదం ప్రతి, 99 
వ్యా. బహి? ప్రవృ క్యభ్యువమే2. తి ప్రసంగస్నా రదత్యాళంక్య ప్రసంగస్య 

దుర్నిరూప్యత్వా నై చై ష్నవమితి పరివారతి..ఆతి ప్రసంగబఇతి, న (వ్రృనంగో దుర్ని రూపో 
విధిశాస స్రగ్య వ్ర పృసంగశళబ్దేన వివశ్నీతత్వాదితి చన్న. కస్యా జ్ఞానివిషాయ'క్వేన తత త్త విదిష 

యతశార్టభావాదత్యాహై ప్రసంగ ఇతి, విధిశాస్త స్త్రమిత్యువలతణం నిషేధళా,స త్తని 

టీ. ఆతి (ప్రసంగ ఇతి చేత్ = అతి ప్రసంగ వ వాంటివేని ,వ ప్రసంగం = ప్రసంగ 

మును తావల్ = ఇవ్వడు, ఈరయజవెవ్వము. విధిశాస్త్రం = విధిని షేధప్రతిపాదక 
శాస్త్రము. వ్రసంగశ్చేత్ = ప్రనంగమగు నంటి వేని తల్ = ఆ ప్రస్తావమ, తత్త్వ 

విదం వ్ర తిః బ్రవ్వే క తనుగుటీ౮ది, న = కాదు, 

తా బ్రహ పహావిదుండు థాానము వూనినవతుమున కట్టుబాటు 
చెనునంటి వని, నట్టివానికి కట్టుచాశు "లేదు. వ్రనంగ మనంగా విధి 

స్రుము, శట్టుపాటు) 

అవ. విధిని షేధశా స్త్రమునకు ఆ అజ్ఞూనవిషయత్వము'ే చూపుచున్నాండుంా 

న్, మ. మయూర. భిమానో యస్య నిద్య కే, 
తసైన్టవ చ చేథాళ్ ఏ విధయస్పకలా అవీ, 100 

వ్యా కాత జక మ దర్శయలి._ వ్జేతి, 

ట్రీ, వర్షాశ్రమవయోవస్థాభిమానః = వర్భములును ఆశ్రమములును, వయస్సును, 
అవస్థయు, వీనియం దభిమానము) యస్య=ఎవనికి, విద్య తే=కలదో, తన్వ్యైవ = అతనికే 
"షేధాళ్చ = నిషేధంబులును, సకలా ఆవీ = సమ స్తములెన, విధయశ్చ = విధులును 

(కట్టుబాట్లు, (భవంతి = అగుచున్నని), 
తా. వర్షావస్థావ యోవి "సేవనములు గల అజ్ఞున శే విధినివే.ఛాధి 

కారము. బ్రహ హొవిదున కట్టి యధికారము "లేనే లేచు, శాస్త్ర మాతని 
నియమింవంజూాలదు, 

అవ. నను తత క వ్లవిదుని నిశ క్నయముం జెప్పు చున్నాడు? 

నో, వర్షాశ్ర నూదళయో చేపే మవూయయా పరికల్సి తా, 

నాత్త స్తో బోధరూపన్యే లే త్వవం తస్య వినిశుయ,, 10! 

వ్యా. నను త _్ల షవిదోజని దేవాధారి'ల్వేన పర్తాశ శృమాద్యభిమానిళ్వచ క్షీ స్తత్యా 

శంశ్యాహం---వర్హాశ మేతి, 
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టీ, మాయయా=మాయనవలన, 'ేహే = చేపామందు, వర్ణాశ్ర మాదయక=వర్థా 
(శ్రొామాదులు, చరికల్పితా ఇతి = కల్పింవంబడిన వనియు, బోథరూవస్య=బోధన్వరూపుం 

డగు, అత్కనః = అత్మకు, చేతి = లేవనియు ఏవం = ఈ ప్రకారముగా, తస్య ఇ 

ఆజ్ఞానియొక్క వినిశ్చయః = నిశ్చయమగును, 

తా, నేను చిద్రూవుండ నగు ఆత్మను, నాకు వర్షాశమాదులు 
లేను. అవి యన్నియు మాయాకల్ప్చిత దేహసంబంధము లగును గాని 

హవిదుని నిశ™యము, నావి కావు. అని బ్రృహ్మావిదుని నిశ్చయము 
అవ, జ్ఞానికి చేయందగినవని లే దనుటయందు శాస్త్రమును గనువటచు 

చున్నాడు: 

న్ సమాధిమథ కర్తాణి మా కరోతు కరోతు చా, 

హృదయేనా స్థసరాషపో ముక్త ఏవో _త్తమాశయః, 102 ra థి 0 Mn 6) 

వ్యా, నను తత్త పనిన్ని శ్చయస్తావ శ్రివ్షతు. శాస్త్రం తు క_ర్రవ్యం (మ్రుతి పదయ 

తీళ్యాశంక్య కదప తస్య కర్షవ్యాఖభావమేవ బోధయతీ త్యావా-__సనాధిమితి, యో 
హృదయేన బుద్ధ్యా అ స్తసర్వాన్థణ అస్తాః పరిత్యక్తాః అశేషాః ఆన శ్రీవ శేసూ యస్య 
తథావిధః అత ఏవో త్రమాశయః ఊ క్రమ అశయః అఫ్లీ ప్రాయో నిర్మలం జ్థానం యస్య 
స తథ్గో కక స ముక్ష నీవ. అతః సమాధిమథక రాణీత్యన్వయ:. 

టీ, సమాధిం=సమాధిని గాని, కర్గాణి = కర్ణ లను గాని మా కశరోతుజచేయక 
పోసి, కరోతు వాజవేయనీ, వృాదయేన=నునస్ఫుచేత, అ స్తన ర్యాస్థః - అన్హజనిరసింవం 

వాండు, ముక్త నవ = కృతకృత్యుండే యగును, . షి 

తా, బ్రవావిదుండు పూర్వాభ్య్థసము చేత సమాధిని గాని, 
కర్మలను గాని చెసినను నూనినన్సు సర్వవాంఛలు లేనివాండె నందున, 

ఫా అట్టి విమలచిత్తుండు ముక్తుండే యగు నని భావము. 
అవ. ఈవిషయమున నింకొక (పృమాణమును జాపుచున్నా (డు; 

స్ట రీ నానీ జో రి వ్ర నాం న్. నైష్క్యెణ న తన్యార్థ_స్తస్యార్థా ఒస్సీన కర్మభిః, 
న సమా థానజప్యా భారం యస్య నిర్వాసనం మన్య, 108 

వ్యా, విదుషః కర్తవ్యం చా స్టి శత వచగాం శరముదావారలీ..... ఇ న్కు "లే కు ర లీ జేతి నైమ్మర్శ్భ్యం కర రాహిళ్యం కేన కర త్యాగ నేత్యర్థః, సమాథానం సమాధి! 
జప్యం బప. 
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టీ, యన్య = ఎన్వనియొక్క_; మన; = మనస్సు, నిర్వానన౦ .= వాసన లేనిపో, 

తస్య = అతనికి, చెప్కు_శే రణ = కర ర రాహిత్యముతో, అర్థః = ప్రయోజనము, న = 

లేదు. కర ఫిః=కర్య లతోడను, తస్యజ ఎలెకని$, అర్థః = ప్రయోజనము, న=లేదు. సమా 

ఛానజప్యాఖ్యాంచసమాథితోడను జపముతోడను, నజప్రయోజనము లేదు, 

తా, వాసనాతయము గల మహనీయునకు కర్త లతోంగాని 

కర రాహిత్యముత గాని సమాధితోంగాని జవముతోంగాని మణీ 

'జేనితోంగాని సనిలే దని శాస్త శాత్చరర్ణిము. 

అవ, వాసనానివృ ర్లికొ ఆకు జ్జుని బ్రయత్నింప వలగా? అనినం జెవ్వు 

చున్నాడు? 

న్, ఆక్తాఒస సంగ _స్తత్ ఒన్య కా్య్టదిం ద్రజాలం పాం మూయికమ్, 

వత్యచంచలనిర్టీ లే మౌ కుతో మనని వాసనా, 104 

వ్యా. నను విదుపామపి వాసనానివృ క్త త్తయే ధ్యానం క్రర్షవ్యమిత్యాశంక్య సమ్య 

జ్ఞానినో వొసనెవ నా స్పీత్యావా---అశే తి, 

క్ష 
ట్రీ, ఆతా=పరబ వాము, ఆఅసంగ ౩ఇనంగము లేని వాండు, అత$8=కపరబ వాము 

కంటె, అన్యల్ =ఇతరమెైన, జగల్ =జగళ్తు, మాయికం = మాయాకల్పితయెన; ! ఇంద్ర ద 

జాలం హీ = ఇంద్ర, ద జూలముగదా. ఇతి౭ఈలాగని అచంచ చలనిర్టీ "లే = దృఢనిశ్నయమ 

“లవానికి, మన సషన స్సునందు, వొననాజ=అిశ, కుత$=ఎక్కండీది ? (లే దనుటు. 

తా. జగత్తు మాయికను పరమాత్మ యసంగుండు అని గి హాం 

చిన వానికి వాసనే సంభవింప దని యా వచ నాభిప్రాయము, 

అవ. పవ ప్రకృతమును శెప్పుచున్నా (డు 

న్లో, ఏవం న్నాస్స్ ప్ర వ సంగో౭..పి కుతో౭ స్వాఒ తివ వ్రసంజనం, 
౧౧ 

ప్రస సంనో యస్య తే చె స్రైర్టవ ॥ శంకే లొతిక్ర క్ర సుపన్. 105 

వ్యా. భవల్వేవం. ప్రకృతే కిమాయాతమిత్యళ ఆహావీవమితి. కస్య 

రత సంగ ఇత్యత ఆవా== ప్రసంగ ఇతి 

టీ. ఏవం= ఈవిధముగా, ప్రసంగో2కి = విధిబద్ధతేయు నా స్టీజాలేదు. అస్య = 

ఈ బ్రవావిదునకు, అతి ప్రనంజనం=విధ్యతి కమమ , కులే! = = ఎక్కడిది 1 ది! యస్యజబపనికి, 

వ్రసోగః= వ్రనంగయో, తై నె గ్థవ=ఐ" నిశ అతిప ప్రసంజనం జ అతి ప్రస్ 8, శం"క్వేత = 

ఊహింవంబడును. 

తొ, ఎవష్షంణు విధిశా స్త్ర స్తముల కధికారియోా వాడు విధి నతిక్ర 

మించెనేని, దోషము అట్టినానిశే సంభవించును. నిధికాస్త్రము బ్రో 
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విదుని నియమింపంజాలదు, కావున దాని నతిక శ్కమించినను నాతని 
దోషము లేదు, 

అవ, ఇది యెచట చూడంబడిన దనిన దృష్టైంతమును జెప్పుచున్నా౭డు: 
నో విధ్యభావా న్న బాలస్య దృశ్య లేఒతివ, క,సంజనం, 

స్యాత్కుతో ఒతివ ప్రసంగోఒన్య విధ్భభావే సమే సతి, 108 

వ్యా. ఏవం క్వ దృష్ట మిత్యక అవా---విధ్యభావాదితి. దార్టాంతి'కే యోజ 

యతిస్యాదిలీ, 

టీ. బాలస్యజపిల్ల వానికి, విధ్యభావాల్ =విధి "లేకపోవ్రటవలను అతిప్రసంజన౦ంణ 
విధ్యతిక్రమము, న దృశ్య 'లేజ=చూడంబడుట లేదు. విధ్యభా వేజవిధి లేకపోవుట, సమే 
సలి=సమానమగుచుండయగా, అస్య = ఈ బ్రవావిదునక్కు అతిప్రసంగ; = అతి ప్కసంగమ్ము 

కుత8 ఇ ఎక్కడిది! (లే దనుట) 

తొ, బాలునకు విధికి లొంగవలసీనది లేనందున విధిదోహ. మాత 

నికి గలుగదూ, జ్ఞానికిం గూడ నట్టులే యగును, బాలుడు మలమూత్ర 
విసర్ణనము చేయుచు భుజించు చుండినను దాని నెవ్షరును నాక 
పంపరు, కారణ మేమి? అకనిం గూర్చి చాన స్త్ర ము విధింపదు, తగిన 

వయసువచ్చినత ర్వాతనె యతండు విధ్యధికారి యగు నని భావము, 
ఆవ. బెలునకును (బవ్యావిదునకును దారతమ్యముశు శంకించి సమాధానము 

జెప్ప చున్నాడు; 

నో న కించిడే త్తి బాలశ్చే త్పర్వం వేత్త్యెవ తత్త (విత్, 

అల్బజ్ఞ నై ష్ట్వ విధయస్స ర్వ స్యు ర్నాన్య యోర్డ వ్ర యోః, 107 

వ్యా, బాలస్య విధ్యభావే ప్ర ప యోజకమజ జ్జత్వ మసి, న విదుష . ఇత్యాశంక్య 
కస్యాజ్ఞ త్యాభా వేడి విధ్యభావప్ర ప యోజకం సర్వజ్ఞ త్వమ ప్లీళ్యావా--న కేంచిదితి, 

కరి విధ్యధికారః క్ల స్యే త్యాళంక్యావా=_అల్పజ్ఞ స్యేతి, 

టీ, బాలక=బాలుడు, కించిత్ = = చేనినినైనను, న వే త్తి వల్ = ఎయుంగండని 

యంటివేన్కి త్త ప్ట్రనిల్ బి వవిదుండు, సర్వం=సకలమును చేశ్తేవ = ఎయంగుచునే 
యున్నాండుం సెర్విజసమ స్త సము లే లన విధఘయ$= శానస్త్రీయనిబంధనములు, ఆల్బ్పజ జనన 

న్వల్పజ్ఞానము గలచానికే, స్యుః = అగుచున్నవి, అన గ్థ్రయోః దయోక=తకి రన యిరు 

వురకు, న = "లేవు 
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తొ, బాలున శేమియుం చెలియదో కాన విధినిషేధము లతని 

బాధింప వంటివేని నన్నియుం దెలియును గాన నవి జ్ఞానిని గూడ 
వాధింవవు, విధినిహేధములు అల్బజ్ఞునినే బాధించును, 

అవ, శా పాన్కుగ వాసామర్థ్యము గలవాంజే బ్రవావిదు. డగును, అనియెడి 

(దును నిరసీంచు చున్నా (డు: 

నో శావాన్నుగ్న హనామర్థ్యం యన్యాసా తత్త ౧విద్యధది, 

తన్న ఇా'పాదిసామర్ట్యం సలం స్యా త్త తపసో యత, 108 

వ్యా. నను 'వ్యాసాదివచ్బాపాన్నుగ్న హసామర్థ్యం యస్య; నస వవ త్త స్ 

న్నాన్య ఇతి శంకలే._-శా పీతి, వహరలి..._ఈన్నేతి. కత హేతుమావా... 
శాపాది సామర్థ్యమితి, 

టీ, యస్య=ఎవ్వనికి, శా పొనుగ వాసొమర్థ్యం = నిగ హాన్ను గ వాసామర్థ్యము, 

(ఆ సీ సీ=కలదో) అసౌ=వీండు, త త్ర ర్త ఏవిద్యది = తత్త పవిదుండంటి వేని, కల్ =ఆది, న = 

కాదు యతః = ఏహేతువువలన, శా పొదినామర్గ్యం = శాపాదులిచ్చు సావుర ర్ధ సము, 

కవన జత పస్ఫ్బుయొక్క_; ఫలం=ఫలము, స్యాల్ ఆలోగును, 

తా, జ్ఞానులలో+ గొందటు శొపాను గ్ హాహతు వగు తపస్సు 

గలవా రుందురు. కొంద జట్లుగాక సక్కమ్మానుష్టైనము చేతను విజా 

తీయవగు తవస్సుచేతను చి _త్తహద్ధివూర్వక వై రాగ్య రిముగల్లీ శృవణమన 

నాదు లాచరించి ట్ర హునామ క్మా-ర మం చెదరు, తపోనిష్టులందు శ్రా-ప్రూ 

ను గ్ర హనామర్థ్యను గనువించును. అది తవఫలముగాని జ్ఞానఫలము 

గాదు, కావున తపోరహితులయం దట్టి మహిమ లుండనవు. అంత 

మాతముచే వారిని జానులు గా రని భమింపం జనదు, 
) వ ఆ 

అవ. వ్యాసాదిమవార్థులయందు నిగ్యనోనుగ ,వాసామర్థన్షంబు గలదే యనిన 
యో గ న య 

సమాధానము చెపు చున్నాడు! 

న్లో . వ్యాసాదేరవి సామక్థ్యం దృశ స్థితే తపసో బలాత్ , 

ఉాపాదికారణాదన్య త్త త్తపో జ్ఞానస్య కారణమ్, 109 

వ్యా. నను వ్యాసాదీనాం తత్త్వ్వవిడా మపి శా పాదిసామర్ధ్యం దృశ్యత ఇత్యా 

శంక్య తే కల్ లేషపాంనత కీ వజ్ఞానఫలం అపీతు తవ వఃఫలమి త్యాహ._వ్యాసాటేంతి. 

ననుతర్షి 'తవసా బ్రహ విళిజ్ఞాన 'శ్వతి శ్రు తే న్హపోరహీతస్య త శ్ర ప్వజ్ఞుననుపి న ఫఘటేత 
ఇకార్థశంక్య శాపాదేశోరణాదేన్యస్య త్ర వ సత్తా నె నైష్వవమిళల్యావ--శా స్టీల్లి, 
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టీ. వ్యాసాచే రపిజవ్యాసమవార్షి మొదలగువారికిని తవసః = తవస్సుయొక్క; 

బలాత్ =బలమువలన, సామర్థ్యం = = సమర్థత, దృశ్యతే = చూడంబడుచున్నది, శాపాది 

కారణాల్ = శాపాదులకు డూతువగు కపన్సుకంటె, అన్యత్ =వేజైన, తప పి=తవన్సు, 

జ్ఞానన్యజజ్ఞాన మునకు, కారణం=కారణము. 

"తాం వ్యాసాదిమహర్హులకు నిగ నిగ హోనుగృహాములకు హాతునగు 

తపస్సు గలదు, కావున వా రజి ట్రై సామ్థ్యము సలి వ రించి. జ్ఞానుల 

కును తపస్సు గలదు గాని, రది శావాన్యుగ్రప హే సతు వగు తపస్సు 

కంశకు చేజగునది, ల్రిది జ్ఞానమునశే సాధనం పేనును. 

అవ, వ్యాసాదంయం దుభయవిధ మగు తపస్సు గలదని చెప్ప చున్నా (డు: 

న్లో, దయం యస్తే సి తని నైవ సామర్థ్యజ్ఞాన యోర్డ రని, 

ఏశెకం తు తేషః కుర్షన్నే కై కం లేభే ఫలమ్, 110 

వ్యా తర్హి "తేషాం వ్యాసాదీనాం తళ్వజ్ఞానిక్వం శా పాది కారణాత్వం చ కథం 

దృృశ్యత ఇ త్యాశంక్య ఉఊభయవి ధక పసస్సద్భా వాది త్యావా=_ ద్వయమితి. 

టీ, ద్వయం = ఉభయవిధమగు తపస్సు, యస్య = ఎన్వనికి అ పస్టీ = కలదో, 

తనె న్ర్రైవ=వానిశే, సామర్థ్యజ్ఞానయో = = సామర్థ్యక్థాన ములయొక గ్రా జనిః = ఊక్చ ర్తి, 

(భవతి = అగుచున్నది. క కం = ఒక్కొక్క టెన, తవ రపన్ఫును) రుర్వక్ =అచ 

రించుచు, వశే శె కం=దక-క కైన, ఫలం=లాభమఃను, లభ లే=పొందుచు'న్నా (దు. 

లా, వారిసాదులకు ఇాపానుగ్ర హనామర్థ్యమును గలుగంబేనెడి 

తపస్సును జ్ఞ జాన శత్రు వగు తీవస్సును గలదో గాన, బా రుభయ 

సామర్థ్యనులు గట్ట వర్టించిరి, ఒక్కొక వస్పుగలవార లొళ్క-క 

సామర్ధ్యమునే పాందుదరు. 

న్లో, సామర్థ్యపీనో నింద్భశే శ్పే ద్భతిఫి ర్విధివర్టితం, 

నింద్య్భంతే యత యోఒక్ళనై రనిశం భోగలంపమై ll 

వ్య నను యశ్ళాపాదిసామర్థ్యరహిళ 8 తస్య విధ్యభావేఒవి విహి తొ నుష్టా కృఖి 

ర్ని ౦ద్యత్వం స్యాది త్యాశంక్య తేఘామపి విషయలంవటైర్నింద్య త్వం స్యాదిళ్యా 

పా---సామగ ర్ధహీన ఇతి, 

టీ, సానుర్ధ్యహీన? = సామర్థ్యము లేనివా(డును, విధివర్జితః = విధిరహితుండగు 

నాండును, యతిభిహివిహితానుష్టాతల వేత, నింద్య శ్చేల్ = నింద్యుం డంటివేని భోగలం 

పటైః = భోగాస క్తులగు, అమెకి = ఇకరులచేత, యతయోడెపి = ఏహి తానుష్టూ కేలును, 

అనిశ ౦=సరష్ట దా,  నింద్యం'తే=నిందింపబడుదురు. 
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తా, ఇాపానుగ్రహసామర్థ్యము "లేని బ్రహావిదుండు. విధులను 

మోాజెశనేని నియమముతో వ _రించువారలు వాని నామేపీంపరా 

యనిన నొరుల యాతే.వమును బరికిందం జనదు, భోగవరు లీనియనూను 

స్టైతల నా మేసించుట లేదా యట్టులే యగు నని భావము. 
అవ. భోగలంవటులు నియమానుస్థాకల నిందించువిధముం చైవ చున్నాడు: 

న్ భికావస్తాది ర కేయర్యద్యే లే భోగతుష్టయే, 

అహో తత్వమే "లేహిం వే వై రాగరిభ రమంథరనమ్. 112 

వ్యా. వలేజఒపీ భోగ తుష్రర్థం విషయాస్సం పొద మే యురి త్యాశళంక్య తదా 

'శేషాం యతిత్వ మేవ ఫీయ శేశ్యళిప్తాయేణోపవాసలి--బిమేతి, 

టీ. ఏతే = వీరు, భోగతుష్ట్రయ్ = భోగతృ ప్పికొఆకు, భిశువస్త్రాది = భిక్షయు 

వస్త్రములు మొదలగువానిని, రశ్నేయుర్యది = రక్రీంచుకి ఇదరంటి వేని, స్స కేవాం = వీరి 

యొక, వై రాగ్యభరనుంభరం - వె రాగ్య = వె రాగ్భముయొక్క, భర = భారము 

చక, మంథరం = వివశ మైన, యలతిళష్టం = నియమానుష్టైన ము, అహోజ=ఎంత యాశ్చర్య 

కరమైనది ! 

తా, ఈ యతులు వై రాగ్యమే కలనార లె శేని నీరికి భిమా 

చింత యేల ? వస్ర్రానికంబుల రథంచుకొన నేల? అని ) భోగపరులు వీరిని 

గూడ నామేవీండురు. కాన నొరుల యా తీవ మకించిత్క._రము, 

ఆవ. అటులనే విధిని షేధబద్ధుడు గాని జ్ఞానిని నియముపరు లా జేపించినను 

బాధకము గా దని చెప్పుచున్నాడు:..... 

న్లో. వర్గాశ మపరాన్తూఢా నిందంత్యిత్యుచ్య తే యది, 
దేహాత్మ మతయో బుద్ధం నించంత్వ్యొ శ్, శ మవాసినః, 118 

వ్యా . విషయలంపటైః పొని వెళ్చ కి కి యమాణయా నిందయా శ్రీియాపరా 

ణాం శీప్లానాం వోని ర్నా స్తీత్యుచ్యతే జ్జ క చేహాభిమానిభిః క్రి క యావ. రైక క్రియ 

మాణయా నిందయా త క్ర విదోడిపీ న నానిరిత్యాహవర్లాళ మ. 

టీ. వర్షాశ్యమపరాక్ =వర్గాశ శ మధర్తానుస్థా తలను, మూ'ాఃజభోగలంవటు లగు 

నజ్ఞాలు, నిందరరువదూషింతురు ళో ఇతి ౫ ఈలాగున, ఉచ్య లే యది = వెప్పంబడిన 

యెడల, 'దేవాత్ర నుకేయః = డేవామం దాక బుద్ధీగల, లశ మవాసీన$=ఆ శ శ్రనుఢథర్శ నిర 

తులు, బుద్ధంజబ్ఞానిని, నిందంతు=నిందిం తుడుగాక 
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తా. భోగలంవటులు నిందించినమాత్ర, మున వర్ణాశ్ళమ ధర్మ 

వరులకు నష్టము లే దంటి వేని, బేహాత తృబుద్ధులు నిందించినమోత్ర, నున 

జ్ఞానికిని నటుల'నే నష్టము లేదు, 

అవ, పనుకముం జెప్పు చున్నా (డు: 
(ఈ) 52 

న్లో, తదిళ్ధం తృత్త గవిజ్ఞానే సాధనానువమర్దనాత్ , 

జ్ఞానినా చరితుం శక్యం సమ్యుగ్రాజ్యాది లౌకికమ్, 114 

వ్యా ప్రా 'పొసంగికం పరిసమావ్య (ప్రశృశమనుసరతి....తదిక్థమితి. తత్తస్థాత్కార 

ణాదిత్రము సేన కాశ తత్త రవిజానే సతి సాధనానుషమర్ష నార్లాకికవ్యవహార సాధ 
ఇ — WwW అలి Sy ౨ య 

నానాం మనఆపీనామనిలావనా లౌకికం రాజ్యాది రాజ్యవరిపాలనాదికర్మ వో 

క్షూనినా సమ్యగాచరితుం శక్యమిత్యర్థః. 

టీ, శతశ్ = ఆకారణమువలన, ఇత్థం = ఈవిధముగా, తత్త ్వవిజ్ఞానే = త్ర వనీ 

విజ్ఞానము గల్లుచుండంగా, సాధ్గనానుపమర్ద నాల్ = వ్యవహారసాధనము లగు చేహే 
ల్లా 

ద్ర, యాదులు గన్పట్టుచున్నందువలన, జ్ఞానినా = జ్ఞాని చేత, సమ్యక్ = శెన్పగాను 

లౌకికం = లోకసిద్ధ మైన, రాజ్యా్యాది = రాజ్యము మొదలగునవి, చరితుం=ఆచరించుట 

కొ ఆరు, శక్యం=శక్యమెనది. 

యిం య్ తా, తత్త గ్షజ్ఞానము గల్టీనను 'దేపే ౦ద్రియాదోలు విథార్టభూ 

తము లని తెలియును గాన, వానికి స్వరావన్తాళశము "లేదు, కానన జ్ఞాని 

లౌకిక మగు 'రాజ్యాదికము నట్టిసాధనములచేత నాచరింవవ చ్చును, 

అవ, బ్ర హ్వవిదునకు రాజ్యమం దిచ్చయే వీలు గాదనినం జెవ్వుచున్నాండు:---- 

న్లో, మిథ్యార్వలుద్ధ్యా తే తృచ్చా న్ని సీ చే త్ మాస్తు తత్, 

ఛ్యాయన్వాథే వ్యవదొరన్య థారబ్దం వసత్వయమ్, 115 

చ్యా* నను తత్త విదః ప్రసంచమిథ్యాశ్వజ్ఞా నేన త త్రే చన నోదీయాదితి 

చేత్తర్హి స్వక రానుసానేణ వ రతా మిత్యావా_ మిథ్యా ల్వేతి. 

ట్రీ, మధ్యార్వముద్థాల్థి = అన నళ్యత్యమిద్ధిన ఈ త్ర = ఆకా జాతక మునందు 

ఆయం = కన్నడ, ఛ్యాయన్యా = ధ్యానము చేయుచు నను, అథ = ఆటు 

గాక వ్యవవారన్వా = వ్యవహరించుచునై నను, యథారబ్ధం = అరబ్ధము నతి కృమింపక్ట, 

వసతు=డొరిదుయగాక, 
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తా, జ్ఞానులలోం గొందటికి మి ఖార్టభూతపదార్థములం దిచ్చ 

గలుగదు, అట్టివారు వ్యవహరింపరు,. ఫొంవటేకి ప్రారష్టానుసారముగ 

మి భార్హ భూత త్రేములందుం గూడ వాంఛ గబ్లును, వారు రాజ్యాదులు 

చేయుదురు, ఉభయులకును త _త్స్వజ్ఞానము సమము. ము_క్రియు సమము, 

టైపమ్మ్యుము ప్రా ప్రారబ్ధ ధనము. 

అవ, జ్ఞానం నుపాసకునక భేదమును వెవ్వుచున్నా (డు 

Ea ఉపాసక న స్తు సతతం థ్యాయన్నెన వనేన్యతః, 

శ్యాశేనై. వ కృతం త్వ బ్రహాత్వం మి ష్టుతాదివత్ , 116 

వ్యా. ఇదానీముపాసకస్య తతో వై మమ్యం దర్శయతి__.టాపాన సకలిలి. త త్రోవ 

వ త్తిమాహఎ--యక ఇతి. యశః కారణా త్తస్య ద్రవాత్వ్టం ధ్యా చేశావ కృతం. న ప్రమా 

ణీన ప మిఠతమతోభ్యాయినా సదా ఛ్యానం క_ర్తవ్యమిత్యర్థం. త్ర, దృహైంత$-_విమ్లు 

శాదివపతి. యథా స్వస్కిక్ ధ్యానేన సం 'పాదిశన్య విష్ణుళ్వా చే పారమార్థిక త్వం నాస్తి 

తద్వదిత్యర్థ8 

జ్ర ఊపూసకసు = ఊ పానకుండై లే, నతతం = ఎల్లవ్వడును, ఛ్యాయన్నే 

వ = ధ్యానము శేయుచునే, వసేత్ = ఉండును, యతఃజనీహేశువువలన, తస్య=అత 

నిక్కి ధ్యానేనైవ = ఛ్యానము వేత నే, బ్రవాత్వంజ బహ్మత్వ్టము, వి శాదివళ్ = వీన్లు 

త్వము మొదలగుదానివలె, కృళం = వేయంబడినదో, తతః = ఆెపేతువువలన (అని 
వూర్యార్గముతో నన్వయము),. 

తా, థా్యానము చవేయువాం జెవ్పుకును థార్టనము చేయుచునే 

యుండవ లెను. థ్ర్యానము మానినచో తన బ్రహాత్వము పోవు నని వాని 
తాత్పర్యము. నేను విష్ణువు నని ఛ్యాననము చేసినపుడు తనకు విష్ణుత్వ 
మెట్టు కల్పితవెో బ్రహశ్వమును నట్టిదే యని బ్రహసాషాత్కారము 
శేకపోనుట'చే నత "డన్పోకనును, 

అవ, బ బ్రవత్వము భ్యానమువలన వచ్చినను, అది పారమార్థికము కాలహాడదు, 

అనినం జెప్పచుస్న్నాయడు:. 

'. థ్యానోపాదానకం య త్ థా్యానాభావే విలఖీయతే, 

వాస్తవీ బ్రహ్వతా నైవ వ జ్ఞానాభోచే విలియతే. 117 

శ ఛా్య్టాననంపాదితస్యాపి "కస్య పారమార్ధికత్వం కిం న స్యాది త్యాశంక్య 

ధ్యాననంపావికన్న వాగ్ళోను త్వా దేర్థ్యానా పొయీ2.స నగనుదర్శనానై్నవమి త్యావా.. 

ధ్యానేతి, క్షా నేన ప్రశ శితన్య బ్రవ్వత్వన్య తతో వై లమీణ్యమాహ--- వా స్పపీలి, 

న్స్ 
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"హేశుగర్భితం విశేషణం. యతో బ్రివాక్వం వాస్తవం, అతో వ! జ్ఞానాథావే నతి 

నైవ విలీయ తే, 

టీ, యల్ = వీ బృహృత్వము; ధ్యానో పాదానకం — 'ఛ్యానము చ్వేంతువుగాం 

గలదో, తల్ = అది ధ్యాశాభావే = ధ్యానము లేనిసమాయమునందు, విలీయలే = 

లయమును భొందుచున్న ది. వాస్తవీ = యథార్థ మైన, బహూ తెజబ, పహూఠ్వము, కానా 

చేజజ్ఞానము లేనప్పుడు, నైవ వివీయ తే=లయింవదు. 

తా, ఛ్యానకల్పిత మగు వస్తువు ధ్యానము లేనప్పుడు నళిం 

చును. జ్ఞానముచే గృహింపంబడిన పదార్థము వృత్తి త్రిజ్ఞానము హోయినను 

పోచేరదు. కనుక బ్రహ్మ సళశా రాపరోవవృ త్తి తి న చశించినను బిట్ల వాము 

నళింపదు, 

ఆవ, బ్రహ్మశ్వము జ్ఞానమువలన పుట్రలే దని ఇొప్పుచు న్నాండు:--- 

న్లో, కతోజఫేజ్ఞాపకం జానం న నిత త్యం జనయక్యనః, 

జ్లాపకాభౌవమార్రే ణన హొ సత్యం వినియ జె ఖే 115 

'.. వ్యా. వాస్తవత్వాదేవ జ్ఞానేన నైవ జన్యక ఇళ్వాహంాళత ఇతి. యతోజఒ 

దో బ్రవశ్వం నిత్యం కతో జ్ఞానం తస్యా భిజ్ఞూవ వకమవబో భక మేవ, నొ జనకమిత్య ర్థ$, 

క త్రో పవ శ్రీం వ్యతి కేకము ఖే సాహ. జ్ఞావశేతి, అయనుఖి ప్రాయః బృవాశ్వం యది 

అనన్యం స్యా తరి జాననాశే స్వయం విలీయేత. న చ వికీయశే. pes న జన్యత 
బా ల ఎవం ల్లా 

ఇక్యర్థః. శ 

టీ. శకః = ఆహేతువువలన, జ్ఞానం = జ్ఞానము, అభిజ్ఞా పకం = వస్తువును గన 

బజచునది. నిత్యం=నిత్యమెన బ్రవామును; ఆదః= ఈజ్ఞానమం) నజినయతి = పుట్టింవదు? 

జ్ఞాపకాఖావమా క్రే ణ = ప్రకాశక మగుజ్ఞానము నళించినంతమా, తృముచేత, సత్యం ఇ 

నిత్యమైన బ్రవము న హి విలీయ కే=లయింవదు. 

శ వృత్తి ల్ర్జ్ఞానము తనలో విషయమైన చి, వామును సృట్షింపదు, 
వు టై 

కావున తాను లేనందున దానిని నశింపంచేయదు. 

ఆవ. ఊపాసకునకుశు బ్రహ్మక్వము యథార్థ మే యని అంగీకరించుచున్నా (డం! 

వా, ఆ _న్వేవోపాసకస్యాపి వాస్తవీ బ్రహ పాలేతి జే జడ్, 

పామరాణాం తిరశ్వాం చ వా స్టవి బ్రహ శక న క్లిమె, 119 

. వ్యా నను క్షానివదుపొసకస్యాపి బ్రవ్వశ్వం వొ _స్తవను చై సై వేలి శంక "లే 

అ స్టే వేతి, అక్యల్వ్ప్వమిదముచఛ్యత ఇత్యళిప్తాయేణాహ-..సామరాణామతి, 
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టీ. ఉపాసకస్యాపి = ఊపాసకునకోన్సు చా స్తీ = యథార్థ మైన, బవాతౌ = 
UH 

దృవ్యాక్వ్టము, (ఆ సే వేతి చేల్ = కలదంటి వేని పామరాణా ం=పావురులకును. తిరళ్చాం 
చ = తిర్యగ్గంతువులకును, వొస్తవీ = చా స్తమైన్క బ హతా=,బ వాకేషమ్ము న కిం = 

శేదా యేమి? = లా మో 

"తా, ఉపొసకునకును బ బ్రహాత్వము కల చం౪ిచేని ఆఅ బపహా 

త్రము పామములకును, తిక్యగ్గరతునులికును గలదు. కనుక 'ఉపోపే 
నకును బహ్మాశ్వము గల నని హొప్వుటవలనం బ్ర'యోజనము లేదు, 

ఆవ, పావురులకు బ బ్రహాత్వ ముండినను జెలియ[సడదు గనుక పురుహార్థో వయో 
గాదంటి వేని నుపొనకులకు ను ఇ నట్తీచే యని చెప వచున్నాండు:--- 

న్లో, అజ్ఞానా దవుమర్థత్వముభయ త్రాి తత్సమం, 
ఉప వానాద్ధ థా ఖగ వరం థార్ధనం తథాఒన్వతః, 120 

వ్యా. పామరాదీ'నాం విద్యమానమపి తద్బ )హూత్వ మజ్జాకతాాన్న పురుషో 

ర్టో పయోగీ త్యాళంక్య అజ్ఞాత ల్వేన ఫురుహర్థోపమయోగిత్వము పేసకస్యావి సమానమి 

శ్యావా.-అజ్ఞా నాదితి. నకు తర్హ్య్యపాన సనం" కిమర్గమభిధ్రీయత ఇత్యాశం క్యేతరాను 

ఘైశేభ్యః "జ శేష త్వాఖిప్రా మే£నో క్షమితి దృష్టాంతపూర్వేకమాహా-__ఉవవాసాదితి. 

టీ. 'సజ్టానాల్ 2 == ఆజ్ఞానమువలన, కత్ =ఆ, అపుమర్గక్వం=క పురుఘోర్థ కము 

ఉఊభయత్రావీ = శండింటియండును, సమం = సమానము, ఊప సాత్ = ఊపవాసము 

కంటె యథా=నీవిధముగా, ఫికా=ఫీకాటనము, వరం=శ్రే వ్భమో, కథా = ఆవిధముగా, 

అన్యతః$ = ఇతర వ్యా పారముకం బె, ధ్యానం = ధ్యానము; వరం = శే శ్రేస్థము. 

నొ వనకుం చెలయంబడనందున బ్రహాత్వము "ప్రురుషోర్థము 

గాక పోవుటకు సానుగులకును నుసాసకులకును సమానమే. ఉపవాసేము 

చయుటకం కు ఫతు.మత్తుకొనుట మొట్లు కొంచెను మంచిదో యితర 

వార్టపారముకం కు భార్జిన మట్టు మంచిది, 

అవ, ధ్యాన శ్రైన్స న్యుమును గనంబజచుచున్నాండు:- 

వ్ల, పొవమురా[ొం నషనహ్మ లేర్వరం క 'రాద్యనుస్థి €, 

తత్రోఒపి సగుణోపొ స్పీర్నిష్టణో వాసనా తతః, al 

వ్యా. ఇఠరానుస్థా నావై భకర కే మేవ దర్శయతి. పామరాణామితి. 

టీ, పామరాణాం = పొమరులయొక్క్య వ్యవసా తేః = వ్యవహారముకం టె, 

క రాద్యనుష్టితిః = కరాదుల నాచరించుట, వరం = శే శ్రేవ్ణము, శతో౭ఏీ = అంతకంటె, 

సుతో పా స్ప = నగుణో పొననము,) పరం ౫ "కీ శరమ కతః = = అంకకం టె, నిర్దణోపా 

=నిరుణో పొన నము, వరంజగే సము, 
౧ ల 
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తా, వామరవ్యవహారముక కంచు క రాచరణమును డానికంశ సగు 

కోపాసనయును దానికంకు నిష్ణణో పాసనయును శే స్రష్ట మని భావము, 
అవ, ఆఖె చ్రైఫుగ్రయునకు హకువ్రను జెప్వుచున్నా డు. 

న్లో, యావదిజ్ఞాన సౌవిరాహ్యం తావావై స్థం వివర్ధతే, 
బ్ర హాజ్జునాయలే సాతాన్నిర్షుణో పొసనం వై ,, 129 
వ్యా. ఉాత్తరో _త్తరశై స్ట్యే శారణమాహ....యావదితి, నిర్ద్ణణోపొసనస్య నర్వ 

శై ప్రే కారణమాహ బ్రవాజ్ఞా నాయత ఇతి. 

టీ. యావత్ = ఎంత పర్యంతము, విజ్ఞానసామావ్యం = విజ్ఞాననామావ్య మో; 

తావత్ =అంకబ పర్యంతము, శ్రైషఘ్టుంే, వ్రతము, వివర్ణ'లే=వృద్ధిసొందుచున్నది. నిర్దుణో 

పొన సనం=నిర్లుణో పొసనంబును, శె $= = మెల్లగా, సాకాత్=ప వ పృత్యతముగా, బ్రవ్వళ్ళునా 

యశేఇ బ్ర వజ్ఞానమువంటి దగుచున్న ది. 

తా. నిక్ష్ణణబహూసామాత్కారమున కెంత సమిపీంచునో వృత్తి 
కంత శైస్థ్యము ఘటించుచున్నది. నిర్టుణోపాసనవృ త్తి బ్రహ్మజ్ఞాన 
మునకు మిక్కిలి సన్ని హతము గాన బ్రహజ్ఞానమునంటిది అసస 

ఆవ, ఉఊపాసనమునకు సంవాది, భ. ఇల /చుసామ్యుమును చెవ్వు చున్నా6డు:— 

Ear యథా సం వొదివిభా౮ంతిః ఫఫీశాలే వమామయళలి, 

విద్యాయతే తథోపా స్ఫి స్టే  కకాలేఒతిపాకతు. 128 

వ్యా. టా _క్రమర్థం దృష్టాంకప్ర ప (పృదర్శనపూర్వకం (దృఢయతి యతి. 

టీ, యథా = “ఏవిధముగా, సం వాదివిభాంతిః = సంవాద్మి భ్రమను ఫలకాలే = 

ఫలసమయమునందు, ప్రమాయ'లే = యథార్థమువలె నాచరించుచున్నదో, తథా = 
ఆలాగున, ఉపా స్పి=జడాపాసనము, అతి పాకతః=అత్యంతవరి పాకమువలన, ము క్రికాలే = 

మాక కాలమందు, విద్యాయ 'శే=విద్యవంటి దగును. 

తా, సంవాదిభ్ర నాము తాను య థార్థము గాక పోయినను 

యశార్థజ్ఞానము గలిగించినట్లు నిక్షుణో పాసన నాడ య థార్థమగు 
బ్రనసామాత్కారముం గలిగించును. 

అవ. సంవాద్ని భ్మమదృష్టైంతమును విశదీకరించుచున్నా (డు: 

న్లో + సంవాది థ్ మతః వ్రంసః పవృ _తృస్వ్వాన్యమానత్క, 

ప్రమేతి చేత్తథోపా _సరాంతరే కారణాయ తామ్, 124 
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వ్యా. నను సంవాదివిభా)ంతిస్స య మేవ న ప్రమా భవతి. కింతు తయా 
పవృ క్త స్యెంద్రియార్థసన్నికర్దాత్స మా జాయత ఇతి శంళలే.__నంచాదితి. అస్తు. 
తర్హి నిర్దణోపాసనమవి నిదిధ్యాసనరూపం సద్వాక్యజన్యావరోతుజానే కారణం యి ౧ € సా 
భవిష్య తీ త్యావా---తేతి. 

టీ, సంవాద్ని భ /మతః=సం వాది, భృనువలన , పృవృ _తృస్యజ ప్రవ _ర్రించిన, పుంసః 
పురుషునకు అన్యమానత=మతి యొక ప్రమాణమువలన, వ్ర, మేతి వేల్ వయ థార్థృజ్థానను 
గలుగుచున్న భశెన వేని, తథాజఅట్టులే, ఉపా స్టీ=ఉ హేససుఆంత లేజనుజియొక యథా 
శానమునందు, మా కారణాయశతాం = శారణమువశి నాచరించునది కాకబోవుం గాక, 

తా, సంవాదిభృవుము రత్న య థారక్షజానమునకుం గారణ మెనటు ఆజ్ థా ద గం నిర్లుణో పానన బృహాసావాత్కారమునకుం గారణం బగును. 
అవ నగుణోపానన బహృసామెతా్క్కారమునకుం గారణము గాదా? అనినా 

జెప్పుచున్నా (డు: 

జనో ఇ గాం ఆర ల © ౪: న్లో, నుూూ_ర్రిధార్థనస్య మం, క్ర దేరవి కొరణతాొ 'యది, 
ఇ నా ఆలో జ జ ణి! హ్ ॥ 

ణి 
అస్తు నామ తథావ్యత్ర ప్రత్యాస త్తిక్షిశిస్య తే 125 
వ్యా. నన్వేవం సతి మూ క్రిధ్యానా బేరపి చిల్లెకాగ్యసంపొదనద్యారా అవ 

రోతజ్ఞానసా ధనత్వం స్యాదితి చే _తృదప్యంగీ క్రియత ఇత్యాహ--మూ రీతి. కరి 
నిర్దణోపాసనే కో౭.తిశయ _స్పత్రానా_తథాపీలి, వ్రత్యాన తి సామోవ్యం; జ్ఞానం 
ప్రతీతి “శేషం, 

టీ, మూ _త్రిధ్యానన్య = సగుణమూ ర్షిధ్యానమునకు, మంత్రాచేరపి జ మంత్రాదుల 
కును కారణతా యది = అవరోతజ్ఞాన కారణత్వము గల దంటి'వేని అన్ను నామ = 
అగంగాక, తథాపి = అట్టులె నను, అత్ర, ణు నిర్దుభో-పాసనయందధు, (జ్ఞానం (వ్రృతి=ళతత్వ 
జ్ఞానమును గుజీంచ్చి, ప్రత్యానల్తి? = సామోవ్యము, విశీమ్య'తే = అధికమగుచున్నది. 

తా, సగుణోపాననయును మం శ్రీజవంబును బ్రహసాషాత్కా 
రమునకు కారణంబులే ఐనను బ్రహసామాత్కారమునకు నిర్దుణోపా 
సన యెంత సన్నిహితవో, అవి అంత సన్నిహితములు గావు, 

అవ, నిర్దుణోపొసన ద్రివ్యాసాతా త్మారమునకు "నెట్టు సన్ని హీత"మో స్థ 
చుస్నా (శు? 

న్లో, నిర్ణుణోపాసనం పక్వం సమాధిస్స్యాచ్చనై స్తతః, 
యస్సమాధిర్ని రో థాఖ్యస్పోఒనాయాానేన లభ స్థితే, 1920 
చేదాంక. 40 
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వ్యా. ప్రత్యాస త్తిప్రకార మేన దర్శయతి----నిర్దు ణే క. నిర్దణో పాసనం యదా 

పక్వం భవతి తదా సవికల్పక నమాధిస్సాాల్ . తతస స్పవికల్పశసమా భేర్నిరో ధా ఖ్యో 

య_స్తస్యాపి నిరోభే సర్వవిరోధాత్ “ని నిర్చీజస్సమాధి” రితి సూ తో కలతే నిరిష్ట 

కల్పకస్సమాధిస్సో౭.నాయాసే సేన లభ్య తే. 

టీ, నిర్హుణోపాసనం = నిర్హుణోషాసన,  వక్యం = వరిపక్షమెనదై, శనైః = 

మెల్లగా, సమాధి! = సమాధిగ, స్యాత్ = అగును. తతః = అనంతరము, యః నిరో. 

'ఛాఖ్యకి = ఏనిరోధ మను పేరు గల్క సమాధి? = నిర్విక ల్పసమాథి కలదో, నజ అది, 

అనాయాసేన = ఆయాసము లేకయే, లభ్య తే = లభించుచున్నది. 

తా. నిర్లుణో పాసన పరిపక్ళమై, సవికల్పసమాధి యగును, 
అనంతరము నిరికల్పసమాధి యనాయాసముగ లభించును, 

అప చానివలనిలాళముం జెవ్వచున్నాండు:----- 

న్ద్, నిరోధలా భే ప్రుంసోఒంతరసంగం వస్తు శిష్య లే, 

వునః పునర్వాసి కేఒస్తి న్యాక్యాజ్ఞాయేత తత్త రఢీ, [97 

వ్యా. భవ ల్వేవు నిర్వికల్పకలాభ స్తతః కిమిత్యత అవా----నిరోభేతి. తతో౭వి 

కిమిత్యత ఆహా---పున$ పునరితి. ఆస న్నసంగే వస్తుని పునః పునర్వాసితే భావిలే సతి 

వాక్యా త్త శ్రమస్యావి లతుణా త్త త్త్వథీ స్తత్తరజ్ఞానమవాం బ్రప్యాన్మీ ల్యేవమాకారం 
జాయేత ఉఊక్పబ్యేత. 

టీ, నిరోధలాభే (నత్తి = నిరిషకల్పక సమాధిలాభము గల్లుచుండ(గా, స్రుం'నకి జా 

పురువునికి, అంతక=లోపల, అసంగం = సంబంధము లేని, వస్తుజఐవస్తువు; శిష్య లేఐమిగులు 

చున్నది. పునః పున$=మాటిమాటీకి, అస్సి క ఈ యసంగవస్తువు, వాసితే సతి=భావింప 

బడిన దగుచుండంగా, వాక్యాల్ = మహా వాక్యమువలన, త్త సథీ! జ ద్రవాసాజా 

త్క్కారము, జాయేత = కల్లును 

తా, నిర్వికల్బసమా+ధిలాభము గలుగుచుండంగా పుగుషుని 

యొక్క సరూపమందు సంగకహితమగు ఆత తృవ స్తువు శేపించును. ఈ 

యసంగాత వ స్తువును మూటిమాటిీకి ఇ భావించుచుండయా, తత్త సమన్యాధది 

వాక్యములనలన “అహం బ్రహ్మస్మి యనెడి వరత త్త _త్స్వజ్ఞూనము గలుగును, 

అవ, త శ్తరక్థానన్వరూపము శెప్పుచున్నా(డు: ఆజం 

శ్లో", నిర్వికా' రాసంగనిత్యస్వప్ర వ, కాతై కపూర్ణ తాః 

బడా రుడితి శా సోకా ఆరోహంక్యనివాదత;, 128 
థి ర 
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వ్యా. తత్త రళానస్వరూవ మేవ విశదయతి.....నిక్వి శా నేతి. 
అ వి ప్లా 

టీ, శాస్తా కః = వేదాంకశా స్త్రమందుం జెప్పంబడిన, నిర్వి కారాసంగనిత్య 

స్య ప్ర కాైైకఫూర్థ తాః - సిర్వికార = వికారములు (మార్పులు లేమియు అనంగ = ' 

సంగము లేమియు, నిత్య = నిత్యతష్ణముశుు స్వ ప్రకాళ=కతనంకటం చి కాళించుటయు, 

వక = ఏకత్వము: ను; ఫూర్ణ్మ తాః షు పూర్ణ తష్టమును, బుద్ద" = బుద్ధియందు, రుజితి లు 

అతివేగముగాణే అనివాదత। = నిరి్భి వాదముగా, ఆరోవాంతి = కలుగుచున్నవి. 

తా, ద్రహసామా తారము గలుగంగనే వేదాంతళా స్తమందుం 

చెప్పబడిన అత్తధర్మములగు. నిర్వికారత్వము, అగంగత్వము, నిక్య 
త్వము, స్వప్ర కాళత్వము, అద్విఎయక్వము, పరిఫూర్షత్వము ననునవి 

బుద్ధియందు నిర్వివాదనుగను, ఫీఘ్రంముగను గలుగుచున్నవి. ఇ ్లైవ్వ 

నికి స్వసామీకత్వము స్ఫురించునో వాండె బ్రహవిదుడు, 

అన. ఉఊక్త'ర్గమున౦దు? ద్రమాఠాముం జెన్వ చున్నాడు: 

వీ గ; “మ | ర్ల న్స్, యోగాభ్యాస. న్చేషతదర్థో ఒమృ కబించాషదిషం శత, 
౧౧ 

ఏవం చ దృష్టద్యా రాపీ “హేతుత్య్వావన్యతో వరమ్, 1£9 

వ్యా. నను నిర్వికల్పకసమాధివశాదపరో త జ్ఞానము దే తీక్య శృ కిం ప్రమాణ 

మిత్యాశంక్యామృతశ బింద్వాది శ్రుళయస్స ర్వా ఆపీ ప్రృమాణమి త్యావా--యోగాభ్యాస 

ఇతి. ఫలితమావావీవమిలి. ఏవం చ సతి నిర్ణుణో పొసనస్యావ్యవరోతజ్ఞాన ప్రత్యా 

స త్తిసంభవే సతి దృష్టద్వారాపి నిరిషకల్పక సమాధి భాభ ద్వా రేణాపీ శజ్లాదద్భష్టద్యా రాపీ 

'ాతుత్వాల్ జ్ఞూనసాధన శ్వాదన్యతస్సగుణొ పొన నాదిభ్యో జరం శ్రేష్టమిత్యర్థం 

టీ. వీకదర్థః = ఇట్టి సామా త్కారము ప్రయోజనముగాయల, యోగాభ్యాసక= 

యోగాభ్యాసము, అన్ఫు తబిందాళ దిన = అమృత బచించ్వాద్యువనిషత్తులందు; శకః 

ఇెచ్పంబడినది. వీవం చ = ఈవిధంబు గా, దృషద్వారావీ = సమాధిలాళభమువలనను, 

ఉంతుత్వ్యాల్ = జ్ఞానమునకుం గారణ మగుటపలన, అన్యళః=కక్కి_న నగుణో పొసన 

శంతి, వరం = శ్రేష్టము, 

తా, కనుకనే బ్రహృసాయో త్కారమునకు “యోగాభ్యాసము 

సాధన ముగు నని యమృతచిందూవనిష.త్తు లోనగువానియందొ6 కెప్పం 

బడెను, కానునం గనండువిధమునం గూడ సగుణోపాననముకం కె నిర్దు 

భోపాసనము  బ్రహ్హసాయా త్యా_రంబునకు సన్నిహితం , బగు నని 
భావనను, 
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యా ౧ 

ఆ నిర్లుణోసపాసనను ఊపేత్సీంచి తీర్ణయా శ్రాడి ఇతర కార్యములయందుం బ్రవరించుట 

_వృథ్యాశ్యమం బగు నని వెప్వుచు న్నాండు:--- 

నో ఉచే శాజపాదినేవ కుర(్శతాం శ్లో ఉపేత్యు త త్తరయా రో సతాం. 

వీండం సముక్స్ప భజ కరం లేడీతి న్యాయ ఆప తత్ , 180 

వ్యా. వీవం నిరుణో పాసనస్యావరోతు జానసాధన ల్వే సిజ్లే సతి శళ్చరిళత్యజ్యా 
లీ రె లి ఇ ధ్ 

న్య, ప్రృవృత్తానాం వృథా శనుస్ఫ్యాదితి లౌకిక న్యాయ దర్శచేనా వాపీ మేతి, 

టీ, కల్ = ఆనిర్దణో పాసనను; ఉఊపేమ్య = ఉొపేతీంచి, తీర్ణయా శ్రాజపాదీ 

చేవ = తీర్ధయాత్రయు జపము మున్నగువానినేే కర్వతాం = వేనెడివారిక్సి పిండం = 
4 ~— 

చేతిలోని అన్న పుముద్దను, సముళ్ళ ఎని = హాటినె చి, కరం= చలిని, లేఢీతి ఇ 'నాకు 

చున్నాం డిడి, నాస్రయః = సామె, ఆవలేజ్ = (పృనరిం చును. 

తా, నిర్ణుణో పాననను వవలి తీర్థయా ఆ్రాదులం గానించువారు 

చేతిలోని యన్నపుముస్షను బాజవైచి నట్టి చెతిని నాశిడివారిన లె 

నపివేకు లని ఫావము, 

అవ. ఆత్మ విచారమును మానిన నిర్దణో పాసకులును అట్టివారు గరా? అనిన 

ఆగుదు రని యంగీకరిం చుచున్నా (డు: 

న ఉపాసకానామప్యెవం విచారత్యాగతో యది, 

బాఢథం తస్తాది్భచారస్వాసంభ'వే "యోగ -ఈఏతు, 131 

వ్యా. నన్వాాక త శ్ర విచారం పరిత్యజ్య నిర్దుణో పొననం కర్వ తామ బ్యయం 

న్యాయస్సమాన ఇత్యాశంక్యాంగీకరో తి ఊ'పాస కానామితి, కర్ణి నిర్హుణో పూననం 

కుతేకి ప్రతిపాద్యత ఇత్యత ఆహ----కస్తాదితి, యస్త్థాదు క్షన్యాయ వ్రనంగ స్తస్తా 

దిషిచారాసంభ వే యోగ ఉపాసనము క్రమిత్యర్థః. 

టీ. విచారత్యాగళః = తత్త గవదార్థవిచారత్యాగమువలన, ఉపాసకొనామసీ ౫ 

ఉపాసకులకును; నీవం యది = ఇట్టి న్యాయమే కలుగునంటి వేని బొఢం = కలుగును. 

తస్తాల్ = ఆకారణమువలన, విచారస్య = విచారణయొక్క_, ఆసంభవే ఇ సంభనించ 

నపుడు, రూూగక = యోగాభ్యాసము, ఈరిళః = చెప్పబడినది. 

కొ, తత్త (ంవదార్థవిఛారమును. జేయక నిష్దుణోపాసన జేయు 
వారికిని ఈ ర్యాయము నల్చించును. తత్త గ్రంవదవిచారనము సంభ వింభని 
వానికే ఉపొసనాయోగను చెప్పబడినది. 
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అవ, ఆత్మ తత్త విచారము సంభవింవకపోవుటకు: గారణమును జెవ్వచున్నాండు:.- 

న్లో, బవువ్యాకులచిత్తానాం విచారాత్త _త్తధీర్నహి,, 

"యోగో ముఖ్య_స్పత_స్పహోం ధీర నేన నళ్యతి, 182 

వ్యా: విచారానంభవే కారణమావా.---బహ్వితి. యతో విచారోన సంభవతి, 

అతో యోగః కర్తవ్య ఇత్యాహా----యోగ ఇతి. ముఖ్య'క్వే కారణమావా---ధీదర్స 

ఇతి, లేన యోగేన యతో, ధీదర్ప్సో నశ్యతి, అతో ముఖ్య ఇత్యర్థః. 

టి. బహువ్యాకులచి త్తానాం = మిగుల చపల మగ మనస్సు గలవారికి, నిచా 

'రాల్ = = బ్రహ్మవిచారమువలన, కర్త ఏ్టధీ$ = తత్త త్త ప్టజ్ఞానము, న హి కలుగే కలుగదు, 

కత్రః=ఆెహేతువువలన, రేమాంజనారికి, యోగ; = + యోగాభ్యాసము, ముఖ్యకి= ప్రథాన 

మెనడి, తేన = అట్టి యోగాభ్యాసము వేళు ఢిదర్పః = చి_క్రమదము, నశ్యతి=నశించు 

దున్న ది. 

తా. వితము పచితులు బహావిచారము చేయ(జాలరు. వారు 
ను అం 

చి తృస్థిర్భమునశై యోగ మభ్యసింపనలయును, దానితో చిత్త మద 
ఆయు ౯ షా జావ 

మడంగును, 

అవ, విచారాధికారులం చెల్పుచున్నా (డు 

న్లో 3 జ “el అనాం. అలంటి 
న్, అ వ్యాకులధియాం మోవామాల్రణాళ్భాదితాతృనాము, 

మూా వి డితి నుదిదు, బె సాంఖక్థినామా చార స్ఫ్స్యాన్తుఖీ స్ యు ద్ధి 188 

న్యా. ఏవం వ్యాకుల చిత్రానాం రోగస్య ముఖ్యళ్వమళి ధాయ తద్రహిళానాం 

విచార వీవ ముఖ్య ఇ త్యావా---అవ్యాకులేతి. సాంఖ్యనామా విచారః సాంఖ్యశబ్ద 

వాచ్య స్త శ్ర షవిచారో ముఖ్యఃః రత ఇత్యళ అవా-ార్వుడితీతి, 

టీ. ఆఅవ్యాకులధియాం = ఆవ "రుల జ చంచలముకొన్సి ఢియాం = బుద్ధి గల్లి 

లే న గ a} ? నా = నట్రియు, మోహనా ల్రిణ జ ఒభృనుమ్మాగ్శము పత, ఆచ్చాదీ తాళ నాం ఆచ్చాదిళ 

కప్పబడిన, ఆత్మ నొం ౫ స్టరు*పముగల వారలకు, సాంఖ్య నాను=సాం ఖ్యం బను రు 

గలిగినట్రియు; ముఖ్య? = ప్రథానమైనట్రియు, యడిలి = శీభ్ఫముగ, సిద్ధిదః = సిద్ధి 

నిచ్చెడి, నివారక = బ్రహ్వావీహారము,. స్యాణ్ జ కలుగును, 

EM స్థిర చిత్తు తై కర్త ష్షదిభ్ర భవము మా త్రీ ము కలవారు 

బ్ర పూనాతూ కూ సషారమునకు నుఖ్యనాధ స్ మ్రనట్ట సాంఖ్య మను 

చేగుగల విచార మొనరింవవలయును. 
లీ 
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అవ ఈయర్థ్ధమునందుం బ్రమాణామును గనువట చుచు న్నా (డు; 

న్ యత్స్చాం ఖ్యైః ప్రాష్యలే స్థానం తదోర్థగై రవి గమ
్య, 

వ్కం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పళతి. 184 

వ్యా యోగసాంఖ్యయోవభయోరపీ తత్త వక్టైానద్వారా ము క్రిసాధన ల్వే 

నీతా వాక్యం ప్రమాణయతి-.-య శ్సాం ఖ్యరితి, యః సాంఖ్యం చ యోగం చ ఫలక. 

ఏకం పశ్యతి శా స్త్రార్థం సమ్యుక్పశ్యతీత్యర్థః. 

టీ సాంక్యైః = తక్వవిచారపరుల చేత, యత్ =వీస్థాన ము, ప్రావ్యలే ఇ పొందఈ 

బడునో, తత్ = అది, యోగైరపి = యోగుల చేతను, గమ్య తే = పొందయబడుచున్నది, 

సాం ఖ్యంచజకత్వవిచారమును, యోగంచ జ యోగమును, వీకం=జఒక్కు ఫలము గలదాని 

నిగా; యకిజఎవండు, వళ్య తి=చూచునో, సం=లఅట్రివాండం, పశ్యతి=జయ థార్థంబు సరి 

సనవాం డనుచున్నా (డు, 

తా, సాంఘ్యల వేత "స పరమపదము పొ "ందయడుచున్నదో ఆ 

పరమపదము థ్యాన యోగులచేకను పొందంబడు చున్న ది, సాంఖ్య 

యూగనుల రెండింటిని ఫలముచేత నొక్క_.టిగ నెనయు జూచు 

చున్నాడో వాడు శా స్ర్రాక్థమును య థార్థముగ 'నెటింగినవా 

డగును. 

ఆవ, ఇందుకు బ్రమాణముగా శుతినిగూడ గనువజచుచున్నా (డు; 

నో తత్కారణం సాంఖ్య యోగాభిపన్న మితి మా శ్రుతిః 

యస్తు శ్ఫుతే ర్విరుద్ధస్స ఆభాసస్పాంఖ్య రాగ యోః, 35 

వ్యా.న శేవలం గీతావాక స్టం-కింతు కన్తూలభూత శ్రుతిరప్ప స్పీత్యావా.--కత్కా 

రణమితి. నను సాంఖ్య యోగ యోరుభయోరపి త్త వజ్ఞానద్వారా ము_క్టిసా ధన'క్యే 

నాంగీకా సే తచ్చా్రే (ప్రతిపాదితానాం త త్తానామపి స్వీ'కార్య తరం సాది క్యా 

శంకాహ---య స్టీ రతి. ఆభాసో బాధ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ. కారణం = స్వ క'రణమెన, కల్ = ఆ బి, పము; సాంఖ్యయోగాకివన్న౦= 

ఏీచారమునేతను యోగముచేశళు లఖించునది, ఇతి=ఇట్రి యర్థమును చప్పిడి, శృతిర్టి అ 

శ్రుతియును 'జెప్పచున్నదిం సాంఖ్యయోగ యో, డా సాంఖ్య యోాగములందు, యస్తు ౫ 

వీనరు(డు, శ్రుకేః శ్రుతికి విరుద్ధక=విరోధము గలవాండననో, స=వా(డు, అభొనక = 
అభాసు డగును 

కా, నాంఖర్జియోగంబులు రెండును బహాపా పికి సాధనంబు 
కుతి చెప్పుచున్నది = ON లని శతి చెప్పుచున్నది. కావున నవి గ్రాహ్యాంబు లగును, కాని, 
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సాంఖ్యళాన్త స్పృంబునందు6 గాని యోగశా న స్ర్రంబునందుం గాని యీోశ్రు తి 
సిద్ధము లగు నాంఖ్య యోగంబులకు విరనముగా సవయ వ రచన 

® 
వాడు ఆభాసుం డగును, అట సాంఖ్యళ బ్బమునకు తత్త శ ంపదార్థవిచార 

మనియు, యోగశబ్దమునకు ఉపాసన యనియు గృహింపవ తె లెను 
అవ. ఊపాసన “పరిపక్వము గాక ముందు చై వవళంబున 'దేహత్యాగము భుటించె 

చేని వానికిం గల్లు ఫలముం చెల్పుచున్నా (డు: 

శ్లో, ఉపాసనం నాతిపక్షమిహ యస్య పరత, సః 
నై నలు సిపి ౧ 

మరే బ్రహాలోశే వాత ర్త ఏం విజ్ఞాయ ముచ్యతే, 126 

వ్యా. నను డఊపాొసననం క కుర్వాణస్య త శ్త్వక్షానాశాక్ మరో సతి మాతో 

న సిద్ధే గది త్యాళం శ్యావా---ఊొపాసనమితి. 

టీ, యస్య=ఎవ్యనికి, ఇహ= కబజన మందు, డఊపౌాసనం=ఊపాసన, నాతివక్వంజు 

మిగుల వరివకము గాదో, సః = వాండు, , మరణే = మరణకాలమం డైనన్కు వరత, = 

జన్లాంళరమునం "దైనను, బ్రవలోశే వాణాబ్రహ హలోకమునం దైనన్కు తత్త పం=యథార్థ 

ఫోనాను విజ్ఞాయ = "తలిసికోని, ముచ్యతే = ము కుం డగును. 

. ఈజన మునందు నిష్ణణోపాసన బ్రహసామెత్కారము 

రియ్యనిచో' 8 మరణసమయమునం సాని జన్హాంతరమునందు6 గాని బ్రహ 

ల్ రమునంచాం గాని తత త్హ్యసామాత్కారమును గల్లించి మోజే 

"సంగును. 

అవ, మరణకాలమునందు సాకూత్కార మిచ్చు ననుటలోం మ్రైమాణామును 

బాపుచున్న్నాందుగ- 

నో, యం యం వాపి స్మ రకొ భాొనం త్యజక్యం లె క శెబరమ్, 
a) 

గం సచ్ పే ట్రీ యచ్చి త్త త్ర స్తేన యాతీతి శౌ ప్రత 12౯ 

బా. మరటావనశే జ్ఞానాన్ము కిలా ప్రమాణమావాయం యం చాపీతి 

'యచ్చిళ్త స్తేనెన ప్రా పాణమాయాాతి, ప్రాణ స్తేజసా యుక్తః సహాత్మనా యథాసంకల్పిక 

లోకం నయా'తీతి చఖ్యా బ్చేత్యర్థః 

టీ యం యం వాపి భొవం = వీయే పదార్థమును; స స్మరక్ =కలంచుచు, అం'బేజు 

అవసాన కాలమునందు, కళేబరం శరీరమును, క్యజతీ = వదలుచున్నా డో, తంతమేవజు 

అఆయాభావము నే, వీథి=పొందుచున్నాండు, యచ్చి త్తే తజ దేనియందు చి క్ర తము గలవాండో, 

కేన=దానితో, యారి=ఫొందుచున్నా (డు. ఇలి=ఇట్టి, శ్యాస్త్రతః = ఊ శాస స్త్రమువలన, అని 

' తర్వాతి కోక్రముతో ననషయము. 
య 
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తా, చేహ త్యాగ కాలమునందు చేనిని స్మ రించునో దానిని 

బొందు నని భగనద్దీతే చెప్పుచున్నది, ఇట్టి యర్థమునే శ్ర తియును 

'దెల్చుచున్నది, 

న్, అంశ్య ప్రత్యయతో నూనం ఫావిజన్మ తథా సతి, 

నిస్తుణ ఇక్రృత్య యో*-పి సె సత్సగుణోపాస ననే యథా, 183 

వా ననూదావృా తాభ్యాం శ్రు శుతిస సతివాక్యాభ్యామంత్య ప్రత్యయతో భావి 

జనాఫిధీయ కే. న జ్ఞానాన్ను _కంత్యాశంక్య ముఖుత స్తథాభి ధానమం గీకరో తి..._.అంక్య 

ప ప్రశ్యయక ఇతి. కథం కర్ణి మరణకాలే జ్ఞా నాన్లోమ్. భవతీళ్య'ల్రేదం వాక్యద్వయం 

ప్రచూణశ్వేనోపన్య స్త న మిళ్యాశంక్యాహ- కథా నతీతి, తథా సతి అంశ్య పృ త్వయా 

ద్యావిజన్య వినిశ్చయే సతి, సగుణో పాసకస్య యథా మరణావసశే ఫూ ర్వాఖ్యాసవశా 

తృగుణబ, బ హా కార ప్ర ప పృక్యయో జాయే, ఏవం నిర్హుణో పాసకస్యాపి నిర్ణుణ బ్రహ్యనోచరః 

కు ప్రక్యయో హాయే జనిష్యత ఇక్యర్థః. 

"టీ. అంక పృత్యయః = అవసాన కాలమందు న రింపుబడెడి విషయమువలన, ' ఖం స 

భావిజన =భవిమ్యజన ము, నూనంజనిశ్చయముగ, భవతి=అగుచున్నది. తథాసతి=అట్టగు 
ఉర 

యుండగా, నిర్ణుణ ప కు ప్రక్యయో౭కి = నిరుణ బ ద్రహ్గజ్ఞూనంబును నగుణో పనే యథా = 
ద ఆం ళా 

సగుణోపాసనమునందు వలె, భివతి = అగుచున్నగి. 

తా. సగుణోపాసకునకు నవసానసమయంబున సగుణాశార 

జానము గలిగినటు నిరుణోపాసకునక్తును నిర్షుణ బ వావిషయక సాక 
హా ౧౧ ౧ ౧ టాలీ 1 

తరము లభించును, అంత్య ప్రత్యయ మనంగా తాను పూర్వ మభ్య 

సించుచుం జెడి యాయా దేవ తౌానిషయా కారవృ త్తి త్తి జ్ఞానము, 

వ్ల, నిక్యనిర్ణుణరూసం తన్నామమాత్రేణ గయళాం 

అర్థతో మోతు. వవై పష సంవాది భ్రమవన్మ తు. 1313 

వ. నను నిర్ణుణబ హ్హ ప్రత్యయాభ్యాసవశాన్ని రుణబ వ్యా హా ప్రా _ప్టిశేవ భవేన్న. 

ము క్టీరిత్యాశంక్య బృవాప్రా ప్తిముక్యోః శబ్బమాల్రే, ఆ భేదో నార్థత “వత్యావానిక్య 

నిర్లుణేతి. కద్భ్రివ్వ స సత్యమిత నిర్దణమితి సామహాశే శ్రేణోచ్య కామర్థత స్తే స్ట్వ్వష మోత 

న్ స్వరూ పావస్థితిరు కత్యళిథానాదితి భావః. తత్ర దృష్టాంకమావా--నంవాదీతి.. 

యథా సంవాది, 3 మో నామమాశే, ణ త మ ఇత్యుర్య లే. వస్తుత స్త శ పజ్ఞాన మేవ, 

తద్విదిత్యర్ధ్థకి, 

| 

శ 
|] 

t 
| 
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టీ. ఈల్ =ఆ బ్ర వాము, నామమాశ్రే ణఇ=ెపీరు చేత చే, నిత్యనిర్దణరూవంజనిత్య 
మగు నిర్దణస్వరూవ మని, గీయతాంజవెవ్పంబడు గాక, వషజఖది, సంవాది శ్ మవల్ = 
సంవాద్ని భ్యమవ లె, అర్థతః = ఫలితమును బట్టి, మోక నీవ= మోతమే యని మఠ్శజ 
అభిమ తము. 

తా. నిర్షుణో పాసన యని వేచే కాని యిది సంవాది భ్రమవలె 
మోతుమే యగును. మోతు మనినను బపహపా, వీ యనినను నొక్కశు, JBL ld 

అవ. నిర్గణబృవూ పాసనము మోతసాధన మె ట్లగునో తెలల్పచున్నాండు:- 
నో త తృాముర్ధ్యాజ్లాయ శే ధిర్దూలావిద్యానిన రికా, ౧ థి లిజ శ లై 

అవిముకొోపానసెన నారక బ హాసుదివడ్, 140 = తళ థి 
వ్యా. నను నిర్దుణో పొసనస్య మానస క్రియారూవస్య ముక్షిసా ధన త్వాఖిధానం 

విరుద్ధమి త్యాశంక్య తజ్ఞన్యజ్ఞానస్య మోతు సాధన త్వాఖి ధా నాన్న విరోధ ఇత్యా 
గ 1 జడ లి ఇ ఆ వాతది లి, త్ర, దృష్టాఎతమాసహ.__ శదిము కతి. యథా అవిము క్షనగుణాబ్ర వో 

ఇకో a ఇ శ వ ॥ rd పాసన సామర్థ్యా తారక బ్రవ్వావిద్యా జాయే, నీవం నిర్ణుణో పొననాన్ని రుణ, బృ వ్య 
జ్ధూనం జాయత ఇక్కర్థః. 

టీ. అవిముకో పొసచేన = సగుణ బ్ర హో పొననము చేత, తారక బ్ర వ్యాబుద్ధివల్ = 
నిర్ణుణో పొసనమువ లె, ఠ త్సామర్థ్యాల్ జు నిర్దుణో పొననబలమువలన, మూలావిద్యా 
నివ _ర్థికా = మూలావిద్యళు దొలగింవెడిి, ధీ§ = బ్రివ్యాసాజా త్మా_రము, జాయతే = 

పుట్టుచున్న ది. 

తా. సగుణోపాననము చేసీన వాని కీశ్వు-రాను గృహమున నిరు 
శీ అలో ల షం! ఆ చా యన్ జ ల NE ' గ ఈద | . ఇ పాసవ యెట్లు సు 3ందుని నిష్టాణు పాసకునక్రున్ను బహనావాత్కార 

మును అశు ఘుటీం చును, 

అవ. నిర్లుణో పసన కు మోతము ఫల మనుటకుం బ,మాణాములం:--- త్ 
న మారి ం స wen నషి (వాలీ గ ఖ్, సోఒకామో నిషా (ము ఫలి ప్యాశరిగొ నిరంద్రియ,, 

అభయం పీతి ముక్షగ్వం గొవనస్యే ఫలం శతమ్, 141 
వ్యా. నను, నిర్దశోపాసనస్య "మోతు! ఫలమిళ్య త్ర కిం ద్రమాణమిశ్యత 

ఆవా._సో2౭_"కామలతి “సజ. కామో నిస్కా_మ ఆ స్లకొను ఆక 'క*మో న తస్య 
॥ ం ] ఇ . కక "దా “చీ (] ॥ ప్రాణా ఉఊత్కాిమంత్య త్రైవ నమవలీయ శ్లే బ్రహ్లైన సక్ బ్రన్లాప్యీతి. అశరీరో 

ఛే మ ఠీ న 
నిరింద్రియో2 ప్రాణో వ్యామనాః నచ్చిదానండన్న్యూకృన్స స్వరాడ్భవతి య వీవం 

అస న 9 వేద చిన్న యో న్యాయమో? 8 రళ్చిన్ల యమిదం సర్వం తస్తైత్సర మేశ్వర ఏ వైళక 
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మేవ తద్భవత్యేతదమృశమభయ మేత దృహాభయం వై బ్రవ్మ భవతి. య వీవం 
చేడేతి రవాస్య” మిశ్యాదివాశె ్యస్తావనీయోవనిషది నిర్దుణోపాసనస్య మోత; ఫల 

'క్వేన శూయత ఇత్యర్థః. 

టీ. సజ నిర్దుశోపాసకుండు, కామస్సక = మాత కామియగుచు, నిష్కామ! 

ఇతర కామము లేనివాడును, ఆశరీరః = శరీరము లేనివాండును, నిరిం ది యస్సక్ = 

ఇం, ది యములు "లేనిషాండును అగుచు అభయం హి = నసారభయరహిత మోతమునే 

పొందుచున్నా౭ డని, ఇతి=ఇట్లు, ము క్షతేష్టం మోతరూవవాగు, ఫలం = ఫలము, తావ 

సీయే=ళాపనీయోవనిషత్తునందు, | శుతం=వినబడుచున్నది (చెప్పబడుచున్నది, 

తా. నిర్షణాపాసకుడు మోతకామి యగుచ్చు కామసంకల్పము 

లును, శరీ రాఖిమూనమును లేనివా౭డై యింద్రియవ్రే రితుండ గాక 

తప్పక మోతుమును బొందుచున్నా (డని “సో "కా వరా నిప్మూ_వు ఆష్ట వ 

కామ్క అత్మకామో న తస్య ప్రాణా ఉత్యా_నుంగ్య లైన సమవలీ 
య స్టే బ్రా సః బ్రహ వ్యతి” యను తొవనీయూవ న్పద్యాక్యను 

యదా 

వలన నిర్లుణొ పాసనాఫలము నినంబడు చున్నది, 

అవ. ఊపాొసనవలన మోవము గలుగునేని “నాన్యః వంథాః” అను శతి 

చెట్టు సమన్వయించవ లె ననిన జెప్పు చున్నాడు: 

నో ఉపాసన స్య సామర్థ్యాద్విద్ త్స _త్తర్శవె త్త తత్వ, 

నాన్యః సంథా ఇతి ఊహ్యాతచ్చాస్త్ర ౦నైవ విరుధ్య కే, 142 oi 

వ్యా. ననూ పొసనయా ము_క్టిస్స్యాచ్చేత్ “నాన్యః వంథా విద్య లేఒయనా' 

యేతి (శుతివిరోధ ఇత్యాశంక్య విద్యావ్యవధా నేన మోత ప్రద త్వాభిధా నాన్న 

విరోధ ఇత్యావా---ఊపాసన సేతి. 

టీ. ఉపాసనస్య = నిర్దుణోపాసనయొక్క_; సామర్థ్యాత్ = సామర్థ్య మువలన, 
విద్యోశ్చ త్ర = జ్ఞానోక్స క్తి వి, భ్రజేల్ = కలుగును, అతః = ' ఆకారణమువ వలన, “నాన్యః 

పంథా ఇతి అన న్య్యః = ఇతరమైన, వంథాకి = , త్రోవ, చేలి=లే దని ఇ ప్పెడి, ఏకల్ - 

శా స్త్రంజశా స్త్రము నైన విరుధ్య కే= ఎవరోధించము 

తా, నిర్దుణో పాసనాసామర్థ్యమువలన ద్రిహాసాయాతె రము 
గలుగును, కావున నిర్హుణోపాసనకం ఖు నన్య మగు మోతుసాభనము 
"లేదని చెప్పెడి శ్రుతి యసంగతను గాదు, 
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అన, మణీయొక' (ప్రమాణమును గనువజచుచున్నాండు:--- 

నో, నిష్కామోపాసనాన్తు క్లిసావనీయే సమీరితా, యగ ఈర 

బ్రహలోకస్స కామస్య శై బ్య ప్రశ్నే సమిోరితః 148 

వ్యా. మరణ బ బ్రవాలోశే వా తత్త్వం విజ్ఞాయ ముచ్యత ఇత్ఫ్యుక్తాే శుతిం 

ప్రమాణయితి-.-నిష్కూమ ఇతి, త శ్ర “సో కావి ఇళ్యాదితావనీయచాష్యం 

పూర్వ మేవోదాహృతం, 

టీ. నిషమ్యామోపాసనాల్ = కోరిక లేక 'చేసిన నిర్షణోపొసనవలన, ము కక్షిః = 

మోకము, (ఆని తాపనీయే=తావనీయ శుతియందు; సమోరితాజుచెప్స(బడినది. సకా 

మస్య = కోరికతో నిర్లుణో పాసన జేయుచానకి, బవాలోక! క బ్ర వ్యలోకము (ద్ర 

లోకా ప్టీ గలుగు నని, శెబ్య ప్ర్నే=డే బ్య ప్రశ్న యందు, Se 

తొ, కోరిక లేక నిష్టుః నో ఫా స్తీ చేయువానికి మోకము లభించు 

తావనీయ శ్ర త్రి చెప్పినది, సకాముండగు నిర్షుణ్ పాసకునకు బ్రా 

క లభించ నని వ్ర గొ స వనిషత్తు ఇప్పుళున్నది, 

అవ. ప ప్రశోోవనివదర్థమక జెప్ప చున్నాడు: 

క. య ఉపాస్తే త్రి మాత్రేణ బ్రవాలోశే స స నీయళలే, 

స పతస్తాజవఘసాత్పరం ఫుగుష మోతు | లే, 1 

వ్యా ఇదానీం నె బ్య ప్ర ళో వనివద్వాక్యమర్గతః పఠతి య ఉపాన్త ఇతి. 

“యక పునరేత శ్రీ మా్రేణోమిత్యనేనై వాక రేణ నరం పురుషమభిధ్యాయాత స 

'తేజనీ నూశ్యే సంవన్నో యథా 'పాపోదరన్హ్వచా వినిర్ముచ్యక నీవం వా వై స పౌష్య 
నా వినిర్తుక్షస్స సామభఖిరున్నీయ లే బ్రవ్వలోకం స స వీళస్తాజ్జీవ వభునాళ్సరాత్సరం పురి 

శయం పురుషమోతత” ఇతి స కామస్య బృవాలా*కస్త్రా ప్రాక్షిశ్మూ)యశ ఇక్యర్థః. నను 

శేబ్య ప్రశ్నే సకామస్య ర్రక్షలరకం త్ర ప బేశీయ ఇత్యాశంక్య శక్ర కత్వసాకూ 

'త్కారశ్చ శ్రూయత ఇత్యాహ--- వీళస్తా3తి. బ్రహ్మలోకం నకళ్చ ఉపాసక్ష! 

ఏకస్తాబ్రీవనునా సేవన మష్టి రూ పొద్ధిరణ (గరా శృరముత్క్యృవ్నం పురుషం నిరుపాధిక్ష 
ఆంటి ఖీ 9 అ శ 

చైఠన్యరూప వం వరమాత్తానం కే సాళూళ్కరోతి. 

టీ, యః = ఎవ(డు, త్రిమాశ్రేణ = త్రిమాత్రా ౩ రప్రణవము'బేఠు ఊహా స్టే 

ఉపాసీంచుచున్నా (డో, సి జ 'వాొందు, బ్రవ్హాహోశే వ జః బ్రహ్ నక కమునందు, నయనే = = 

పొందింపంబడుచున్నా డు, సః జ వాడు, నీళఠస్తాల్ జీవభునాజ్ =ఈసమపష్రి బీవుండగు 
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పీరణ్యగర్భునికం టె, వరంజఉాతర్క్బృష్షుం డైన, పురుమంజునిర్వి శేష బ హమును, ఈత కే= 

సామాత్క_రిం చుకొనుచున్నా (డు. 

తా, త్రిమాత్ర, వ్రణవము నుపాసీంచువాండు ట్రన్యల్ కమున 

కేల్ యచ్చట" హిరణస్టగర్భునికన్న మిన్నయగం నిర్విశేషబ్రహమును 

సావౌత్కరించుకొను నని ప్రశ్నొపనిషత్తునందు “యః న “రేతం 

త్రిమాత్రైణ” యనెడి శు శ్రుతివాక్యము చె చెప్పు చున్న ది, 

అవ. ఈయరమునందు బపహానూ (తేమును బఐ మాణముగా నుదాహారించు 
థి J లో 

చున్నాడు: 

న్లో, అప్రతీకాధికరణే తత్క_)తున్యాయ ఈరిత్క, 
బహ్హలోక ఫల లం తస్తాత్సకామన్యేతి నర్జితమ్, క్ 
లీ 

వ్యా. కించ “అప ప్రతీశాలంబనాన్నయతీతి బాదరాయ ణక, ఉభయథా చ 

దోహా శ్రతృళు" చృక్యత కొమానుసారేణ ఫలప్రా క్పిర్భవలతీతి పృతిపాదితం శస్తా 

దపి సకామస్య ,బవాలోకగ తిరిత్యు కేళ్యావా.--అప్రతీశేతి. 

ట్రీ. అప్రతీ కాథికరణే = అ్రతీ కాధికరణమునంద, తత్క_్రతు న్యాయః వ 

కత్క_)కున్యాయము, ఈరితః = చెప్పబడినది, కస్తాత్ =అహేతువువలన, సకామస్యజ 

సకామున్నకు, బ్రవ్యాలోశఫలం = బ,వాలోక మనెడి ఫలము (కలుగు చున్నది). ఇతి = 

ఇటుగా, వరి శం = వర్షింవంబడినది, 
య a) చా 

తా, “అప్రతి కాలంబనా న్నయతితి బాదరాయణ ఉభయభాచ 

దోహో _త్తత్క)తుశ్చ” అను సూ త్ర మున వ్ర తీవ్రోపాసకులకం కు 

వేబుగు సకాములు ద్రిహులోకము నొందెన రని చెస్పంబ చెను, తత్క_)తు 

న్యాయ మునంగా బేనిని భావించిన నడియే తౌ నగు ననుట. 

అవ. బ్రవ్యాలోకగ తునకు త్ర _క్వ్వజ్ఞానము గల్తెడ విధముశు జెప్పు చున్నాడు; 

శ్లో. నిర్ణుణోపా _స్రీసామర్థ్యా తత్ర త్త తత్త శ్వమవేషతే 

॥ వ్రనరావ ర్రతే నాయం కల్పాంచే చ నిముచ్యు తే 1406 

వసా తర్హి స కామస్య కత్త్వజ్ఞానం కుతో జాయత ఇత్యాశంక్యావహాడ-నిర్లు 

భేరి. “ఇమం మానవమావ ర్ర రం నావ న ర్రతే నస వునరావ. రలేనస పునరావ రత” 

ఇతి, “బ్రవ్హాణా నవా శే.సక్వ” ఇత్యాది శుతిన్ఫృతిసద్భా వాన్న తస్య వునస్సంసార 

ప్రాసి. కింతు ము _క్తి శే వేత్యావా---పునరావ రృత ఇతి. 
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టీ. (న=ఆ సకాముండు); నిర్హుణోపా ప్తి న్రీసామర్థ్యాత్ = నిర్లుణో పొసచాబలము 
వలన, కత్త = ఆ బ్రహ లోకమునందు, తత్త ష్టం = తత్త్వమును, అవేక్షశే = = చూచు 
చున్నాడు, అయంజవీండు, పునక=మఠిల, నావ ర్త లేజసంసారమునకు రాండుం కల్పాం'తే 
చ= ఇబ్బహా కల్పాంతమునందు, విముభ్య తే=ము క్తు ర్ం డగుచున్నాండు. 

తా, నిషణోపా _నీబలమువలన బృహలోకమునందు బ్రహ 
సామా తా_రను గల్లును, వాయు మటిల సంసారమునకు రాడు. హా 
కల్పాంకమునందు ము క్తు( డగును, 

అవ. ప్రణవో పాసన భేదములను జెవ్వుచున్నాండు:..._ 
న్లో, వ్రణవపాస్త స్తయః ప్రాయో నిక్షుణా వవ వేదగాః,. 

కషచిన్ సగుణ ణాప్రు వక్తా వ్రణవొ *పాసనస్య క మ 147 
వ్యా. ఇదానీం ప్రణవోపాసన నృప్తనంగా గాల్ ' బుద్ధిన్థం తై దై ఏనిధ్యం దర్శయతి... 

(పృణవేతి, 

టీ. ప్రాయః = తఆచుగా, వేదగాక = వేదగఠములె లైన, వ్రణవోపాస్పయః = 
ప్రణవోపాననలు, నిర్దణా వీవ = నిర్దణము లే. క్వచిత్ = కొన్ని చోట్లు ప్రణవో 
పొననసN జ (పృణ వోపాసనక, నగుణతొపి = సగుణత్వముకూడ, టకా ౬ వెన్నం 
బడినది, 

కా వేదనునం, జెవ్చంబడదిన ప్రణవోపాసనలు ప్రాయికముగా 
నిర్హుణో పానన లే, కొన్ని స్థలములందు నగుణోపాననలు గూడం జెవ్బం 
బడేయున్నవి. 

ఆవ, 'దైషనిభ్ణమును గనువజిచుచు న్నా 6ఢు:. 

ఫ్లో, వరాపర బ్రహరూవ ఓంకార ఉపనర్లి గు, 
వీస్పలా దేన మునినా సళ్య కానాయ వృచ్చతే, 143 
వ్యా. ద్వైవిధ్యే (ప్రమాణమావ-..సరావరేతి, 'వీళా ౪ సత్యకామ నరం ఇా 

వరం చ బ్రహ యదోంకొార నసాద్విద్వానే లేన వాయళనేనై నైకతమన్వే"తీతి ఉభయ 
రూవళ్వం ప వ్రత పాదిశమిత్యర్థః. 

టీ. మునినా=మవారి యైన, విస్సలాబేన = పిళ్చలాదుని'చేళ, వృచ్ళ లే=అడుగు 
చుండిన, సళ్యకామాయ = సళ్య కామునికొ ఆకు, ప్రహురూవఃజ ౭ హూముయొక్క రూప 
మగు ఓంకార! = (ప్రణవము. వర = వరమనియు (నిర్గుణ మనియు, అవరః = అవర 
మనియు (సగుణ మనియు ఉపవర్షి త8వర్ణి ంవబడినది, 
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తా, ఓంకారము పర ట్ర హముగను, అప బ్ర హుముగను భావింస 

వలసీన దని పిప్పలాదుడు సకర్ణకామునకుం. చెప్పినట్లు ప్రశ్నోపనిషత్తు 
నందం గలదు. పర మనంగా నిర్లుణము, అపర మనంగా సగుణము, 

అవ, మటియొక శ్రుతిని బ్ర మాణించుచున్నాండు:---- 

న్లో, వతదాలంబనం జాలా రూ యదిచ్చతి తస్య తర్, 
౧m యా గ 2 

ఇతి పో క్షం యమేనాపి పృచ్ళలే నచిశేకనే, 149 
వ్యా. కఠవల్ల్యాం యమేనాప్ ఏళ దాలంబనం క్షా ల్వే” త్యాదినా చె్య్చవిధ్య 

ము క్తమిత్యాహా---నీతదాలంబనమితి. 

టీ. వీకల్ .= ఈ, అలంబనం = ఆలంబనభూత మగు (పృణవమును, క్షా త్వా - 

తెలిసికొని), య$=ఎవండు, యత్ = దేనిని, ఇచ్చ్భతి=కోరుచున్నా. దో, తస్య = వానికి 

తదితి = ఆది పొందయిడుచున్న దని యమేనాపీిజయముని చేతను; పృచ్ళ లే = అడుగు 

చున్న, నచిశేశ సే=నచిశేతస్సుకొ అకు; ప్రో క్రం=జవెవ్పంబడినది. 

తె, వశావమును సగుణ బ హూము గాం గాని నిరుణాబ హాము గా 
న్ ఆ ౧ ఆ 

గాని భావించిన వానికి కోరిన ఫలము ఘటించు నని యముండు నచి 
Barman ఇన ఇ శేతస్పునకు చెప్పినట్లు కఠోపనిషత్తు మెప్పు చున్నది. 

అవ, ఫలితమును బెవ్వుచున్నాండు;-- 

వో, బ్రహ వా మరణే చాస్య బహలోశే:.థవా భవేత్, 
గ UH క 

అద్య “కాం, నా. అగ a wm షా ద్ వాసా త్కృతిస్పమ్యుగు పాసినస్వ నిర్లుణామ్, 150 

వ్యా. ఉఊ క్షమర్గమువసంవారతి_ఇవా చేతి, 
ట్రీ, నిర్ణుణం=నిర్లుణబ వామును, సమ్యక్ =చక్క-_6 గ్రా, ఉఊపాసీనన్య=ఊ పౌసనము 

చేయుచుండెడి, అస్య=ఇతనికి ఇవా చా=ఇవాలోకమునయగాని, మరణో చజమరణసనమయి 

మునంగాని, అథ వాజఅట్టుగాక, బ్రహలోశే = బృహ్మలోకమునందుంగాని, బ్రవాసాకు 

క్క్ఫృతిక=బ వాసాయ త్కారము; భవేత్ =అగును. 

తా, నిర్ణుణోపాసకునకు _నిహలోకమునంగాని మరణసమయ 

మునంగాని బ్రహూలొకమునంగాని బహానామాత్కారము తస్పక కలు 

గును, కాన నిర్ణణోపాసనను ముఖ్యముగా నాచరింపందగును, 

అవ విచారముసేయ నమర్లు: ని చారముసెయ న ర్థు డు గానివాండు నిర్ణుణ బ వాధ్యానమునం దధికారి 

యనుటయందుం బ్రమాణమును జాఫుచున్నా డు? 
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న్లో, అర్గోఒయమాత్ర గీశాయామపి సృష్షముదీరిత్క, ౧౧ థి ఆశి కరి . 
విచారాతువు ఆతొనముపానిలేతి సంతతం, 151 
వ్యా. విచారా శ్తర్వళ్ధాననంసాదనానమర్థ్య నిద్ణణబ వా ధ్యా చేఒథధికార ఇత్య 

యమర్ధ అత్మ గీతొయాం సమ్యగభిహిత ఇత్యావ....అర్థో౭ మేలి, 
విచా 'రాతీమ$ = విచారమునందు సమద్ధుండు గానివాడు, సంతతం = ఎడ 

తెగకు ఆత్తానం = పరమాత్త ను; ఉపాసీతేతి = ఉఊపాసీంచవలయు నని అయం ఆ 
ఈఅర్థదు, ఆత్ర గీతాయామవి=ఆత్ర గీతయందును, స్పష్రంజన్ఫుటముగా, ఊదీరిత 
బడినది, 

ర 
థి 

8ిజచెన్స. 

తా, నిష్ట సొననవేయుటకు అస సమర్థ _ డగువాండు ప్రత్య 
గాతృరూవ పరబహము నుపాసీంవవలె ననీ, యీ అర్థము ఆత గీత 
యందును స్పష్ట్రముగ. జెప్పంబడినది, 

ఆవ. ఆ ఆత్ర శ గీతా వాక్యము నుదావారించుచున్నా (డు;-- 

న్ సాజాత్క | ప్పనుశకో2వి చింత యేన్తామశంకిక్క, 
"కా చేనానుభ వారూఢో భ్ వేదాఫితో ధ్ఫువల్, 152 
వ్యా. అత్త గీతావా క్యాస్మేవో దాహరతి...సాకాదితి, 
టీ, సాకాక్క_ ప్రంజబ్రహృమును సామొళ్కురించుటకు; అశక్రో౭పి=శ క్రి లేనివాం 

డేనను మాం=(పరమాత్ర నగ్ఫునన్ను, అళంకితస్సక =శంకింవని వాండగుచు, చింతయేత్ = 
భ్యానింపవ'లెను. కాలేన = కొంత్ కొలమునకు, అనుభ వారూఢ$ః = అనుభవమునొందిన 
వాండై) ధువంజనిళ ఎయముగా, అసలికః = ఫలంబు నొందిన వాడుగ, భవేల్ = 
చున్నాండు. 

తొ, “బ్రహనా వంత్కారము గలుగనివాండు నిష్ణణ బ హూథ్యా 
నము చేనె సెని, యనుభవామాణమగు చ్యు నాయర్థను వానికి సలించును, 

అవ, దృష్రాంశమును 'జెవ్వు చున్నాడు. 

నో, యథా గాథిని జర్లు బ్ నోపాయః ఖననం విన్నా 

వల్లా ఫఒవీ తశ గ స్వార్త, చిం'”ొం ముత్తా న భావర, 158 
న్యా.. ధ్యానస్య నమ్యజ్లానో పొయ"క్రే దృహైంకమావా=యౌీతి, చార్దాంతిశే 

యోజయలతి._న ల్లూభ ఇథి, ల 

టీ, యథా = ఎట్టు అగాథ్గనిభేః$ జ లోంతగు. నిధియొక్క_, ల 
యందు, ఖననం వినా = త్ర తృవ్యుట విడిది ఉఊపాయః = ఉను. న రా 
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తథా = ఆలాగున, మల్లా భేచపీ = నాలాభమునందును, స్వాత చింతొం = స్వన్యరూవ 

్యానమును; ముక్తార్టి = వదలి, అవర! = వేలోొక్క ఉపాయః = ఉఅపాయము।; న ఇ 

లేదు. 

తా, గనిలోని రత్నములు వొరకవలె ననిన భూమిని ద దృవగీక 

కందు. ౯ అల్లే అత్మసావమాత్కారము గావలె ననిన నిర్లుణి నీ పాసనము 

కంచు వే తుపాయము "లేదు, 

అవ. ఈయర్థమునందు మణీయుక వాక్యమును గనువఆ చుచున్నా (డు 

న్ చేవశేసలమపాకృత త బుద్ధికుద్దాల కాత్పున3, 

ఖాతా మనోభువ్ం భూయో గృషస్లాయాం సం నిధిం స్రమాకొ, 

వ్యా వ్యతిేశే శ్రేలకే క్ర మర్గమన్వయము ఖే నావా దేవో పలమితి. 

టీ. చేవోోపలు=బేవా మనియెడి జాతిని అపాకృత్యజ'పెల్లగించి, బుద్ధికుద్దాల 

కాత్సునక=బుద్ధి యెడి గుద్దలివలనువునో భువంజమనస్ఫు ఆనియెడి భూమిని, ఖా తొర్చణ 

త్రవ్వి: నిధింజనిధినై న; మాం=నన్ను, పుమాక్ =పురుముడు, గృహ్హీయాల్ ఇగ హీంజ 

వలయును. 

తా, శరీశాభిమానము వదలి తేన బుద్ధి చేత మునస్సునంచే ఆత్మ 

విచారము చేసికొని బృహూసామాళా సరము నందవ లెను, థన నువే 

శీంచినవాః డెట్లు గనివై నుండు తాతిని దీని భూమిని దృవ 

యందలి భనముం గృహీంచునో యటుల నే యని భావము. 

అవ, ధ్యానఫలమును 'జెస్వుచున్నాండు:--- 

వ్ల . అనుభూలేరభావేఒపీ ట్ర్ పస్తే తేన చింత్య తామ్స్, 

అప్ఫుసత్నా వ్య తే థా్య్యానాన్ని త్యా్తం బహ కీం పునః, 15 

వ్యా కై చేఒసమర్థస్య ఛ్యానేఒధికార ఇత్య త్ర వా క్యాంతరం వఠతి----అను 

భూలేంతి, ధ్యానాద్ధి బ్రవాప్రాప్తా. శైముతికన్యాయమాహ---. ాఅపఫీని. ఉపానకన్య 

శూర్వ్యమవిద్యమానమవీ జేళత్వావరం ధ్యానాత్చాొవ్య లే కిల. స్వరూసేణ నిత్యప్రావ్తం 

సర్వాకకం బవ థ్యానాత్స్రావ్యత ఇతి కిముత వ క్తవ్యమిత్యర్థం. 
తీ అనుభూతే? = అనుభవముయొక్క... అభావేఒపీ = లేకపోయినను బ పానీ 

శక్యేవ = నే నో ను బి హమనైతి ననియీ, చింత్యతాం = ధ్యానింవంబడుంగాకు అనదపీ = జ 

శక ఫూర్వముకేని దేవకతా పదికముగూడ, ధ్యానాల్ యు ధ్యానమువలన, ప్రావ్యలేజ 
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ఫొందంబడు చున్న ది. నిత్యా ప్పంజుఎల్లవ్వుడు పొందంబడిను బ్రహవ్మజబ,హృము; కిం పునః 

ఏమి చెప్పవలెను, 

తా. బ్రహానుభవము "లేకపోయినను నేనే బ్రహమ నని థ్యానింప 
వ లెను, థా్టనమువలన లేనిది సయితము, లభినచును స్వస్వరూవ 

మగు బ్రహూము లఫించు నని వేజ ఇప్ప నే గల లభించియే తీకు నని 

భావము, 

అవ. మైన చెప్పంబడినదానిని సం తేసముగాం జెప్పుచున్నాండు:-- 

న్లో ం అనాత్త బుద్ధిశ_ థల్యం ఫలం ఛ్యానాద్దినేదినే, 

వళ సిన్న పి న చేద్ధ్యాయతో (-ఒవరొ ఒస్తాత్చళుర్వవ, 156 

వ్యా. బ్రవాథధ్యానఫలస్య ప్రుళ్యతసిద్ధ త్వాదపి ఛ్య్యానం క_ర్పవ్యమి త్యాహ.._ 

అనాలేతి, 

టీ. ఛ్యానాత్ = థధ్యానమువలన, దినేదినే = ప్రతిదినమునందుళు, అనాత బుద్ధి 

శెథిల్యం=దేహాదులు నే ననియెడిబుద్ది తగ్గి పోవుటయకు; ఫలం=లాభమును, వశ్యన్న ప= 

చూచుచున్నను, న ఛ్యాయేద్గది= ధ్యానింవంజేని, అస్తాల్ =వీనికం చె, అవర = మణీ 

యొక్క, వశుః = పశువు, క8 = ఎవడు? వద = చెవ్వు. 

తా, థా్యానమువలన దినములు గడచినకొలంది జేస్తే హెంద్రి, 

యాదులు నేనే యనెడి భ్రమ నశించును, ఇట్టి లాభము గనువప్తో 
చున్నను, ఛార్టనింపని వాలే 'సరవశు వని తెలియనగును, 

అవ. ఫలమును జెహ్పుచున్నా డు: 

న్లో, చేహాధిమానం విధ్వస్య భ్యానాదా క "నమద్వయమ్, 

వళ రన ర్య్యో౭మృతో భూతా పహ్యూత్ర బ్ర బహ హూ సమశ్ను తే, 157 

వ్యా. ఇదానీముపపౌాదిశమర్థం సంకీచ వ్య దర్శేయర్.. చేహాళ్గిమానమిలి, మరణ 

ఫలే చేహే పాఒవామిత్యభిమానవరిళ్యా గాళ్స సయవుమృతో భూతా అత్రాస్మి చ్నేవ 

శరీశే స్వస్య నిజం రూపం సచ్చిదానందరూపం బ్రహ ప్రాప్నోతి. 

టీ. జేహాభిమానం ఇ శరీరాఫిమానమును, “పథరిన్న ధ్వంసము చేసి, ఛ్యానాజ్ జ 

ధ్యానమువలన, ఆదషయం = తనకంటె ఖిన్నవన్తువులేని, అత్తానం = వరమాత్త్యను, 

పశ్యక = సామోత్కరించుకొనుచున్న; మర్త్ష్యః = మనుజుండు, అమృతో భూత్వా = 
మరణవర్జితుండై; అత్ర = ఇక్కడనే బ్రహ్మ = బ్రవ్గామును, సమశ్ను తే = ఫొంద్లు 
చున్నాడు. 

చేధాంత 49 
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తా, థార్టనము చేయువానికి చేజాభిమానము తోలలసను,. 

బహనామోత్కారను గలుగును, అమృతరూవ్య టై యీాజన్మమందే 

ముకు డగును, 
వామే 

అవ 'ప్రకరణమునకు ఫలమును జెవ్వుచున్నా (డు: 

వ వక నళ ( € (జ శ్లో, థ్యానదీపమిమం సమ్యక్పరామృశతి యో నరః, 
సంశయ వవాయ తి బహ సంతతమ్. 15 ము_క్షసంశేయ ఏవాయం భాఫాయ బ్రహ్ సంతతమ్ ద 

దే జబ వగ? వతి శ్రీవిద్యారణ్యకృత, పదాంతేపంచదశ్యాం 

థ్యానసపస్పమా_వ్షః, 

ల. వ్యా ధ్యానదీ పానుసంధానఫలమాహ.-.. ధ్యాన దీవమితి, 

ఇతి శ్రీ మత్పరమవాంసపరివ్రాజ కాచార్య శ్రీభారతీతీర్థవిద్యారణ్యమునివర్యకింక"రేణ 

రామక్ళష్ణాఖ్యవిదుషా విరచితం తాత్ప్సర్యబోథినీ నామకం ఛ్యానదీవ 

వ్యాఖ్యానం సమా ప్పమ్. 

టీ. ఇమం భ్యానదీవం= ఈథ్యాన దీపమును, యః నరకి=వీమనుజుండు, సమ్యక్ ౫ 

లెస్సగా పరామృశతి = పరికించుచున్నా(డో, అయం = ఇతడు, ముక్తనంశయ వీవ= 
సంశయనులు లేనివాడై, సంతతం = ఎల్లప్పుడును, ద్రైవా= బ్రహ్మమును, ధ్యాయతిజ 
థా ననించును, 

తా, ఈ థా్యానవీవవకరణమును బాగుగా విముర్శచేసీ తెలిసి 
కొనినవానికి సంశయములు శొలంగి ద్ర హ్లథారినమునం దఫిరుశు 
గల్గును, 

ఇది క్రీవిద్యారణ్యకృళం బగు వంచదశియందు ధ్యానదీవ వును 
“నవ మ(ప్రకరణము. 

pe శవాల నాసమనిమున్తనూ 
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శీ) గజతేశాయ నమః 

నాటకదిపపకరణము 
wr 

అవ, శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి నాటకదీపమును. బ్రారంభింపం దలంచి మందాధి 

కారుల క నాయాసముగ ద్ర్హ్హాబోధ గలుగుటకు బ్రవామందు జగక్క_ల్పనముశు చెవ్వు 

మయన్నాండువాలా 

న్ పరమాత్మాద్వయానందః పూర్ణః వూర స్వమాయయా, 

స్వయమేవ జగద్భూత్వా ప్రా ప్రావిళజ్టీవూవకః. 1 

వ్యా ఖ్యా స మ్ 

నత్వా శీ శ్రీ భారతీ తీర్ణవిద్యారణ్యమునీశ్వ రా, 

ఆర్థో నాటకదీప పస్య మయా సంకీష్య వత్యు తే. 

వ్యా. చికీరి రి తస్య గృంథస్య నిష్ప్రక్యూవహివూరణాయాలిమక సవ తాత తారన
ు 

స్మరణాలవ్ష౯ాం మంగళమాచరక్ మందాధి కారిణామ నాయా సేన నివ్పగపంచబ్రవ్యో హాత్మ 

కక్వ ప్రతిపత్తి లిసి ద్ధయే 'ఆధ్యారో పాప వాదాభ్యా౦ నిష్ప్రుపంచం ప్రపంచ్య లే; న్ 

ణాం బో ధసిద్ధ గం తత్వ. రి కల్పితః క్ర క మిఇతి న్యాయమశుసృ త్యాత్య న్యభ్యారోపం 

శావదాహ..పరమాశే తి. . పూర్వే సృచే చః ప్రాగద్వయానంద! పూర్ణః. “నడదేవ సోమ్ము 

దమ గ్ర, ఆఫీ చేకమే వాద్వితీయం” “విజ్ఞానమానందం బవ “వూక మదః పూర్ణ 

మిశ్యాదిశ్రు శ్రుతి ప్రసిద్ధః స్వగ తాది భేదశూన్యః వరమానందరూపః 
పరిపూర్మ్మ8 పరమాత్మా 

సమాయయా మాయాం తు,ప ప్రకృతిం విద్యా 
న్థాయినం తు మహేశ ్వరిమితి శ్రుక్యా 

క్తయా స్వనిష్ట్రయా మాయాళశ క్యా “స్వయ మేవ జగద్భూత్యా తదాత్తానగ్ స్వయ 
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మకురుక, నచ్చత్యచ్చాభవ”ో దితి శ్రుతః స్వయమేవ జగదాకారతాం ప్రావ్య జీవ 

రూపత; ప్రావిశత్ . “శత్చృ్ళషప్వా తజే వానుస్రావిశల్ ”. “అనేన జీవేనాక్యనాను 

ప్రనిశ్యే” శ్వా శ్రుతః జీవరూెపీణ ప్రదిష్టవానిక్యర్థః 

టీ. ఫూళ్వే = కల్పాదియందు, అదర్భయానంద! = అద్వితీయానందస్వరూపుం 

డెనట్టియు, పూర్ణ జ=పరివూర్చుండై నట్రియు, పరమా త్యా= పరమాత్మ, స్టమాయయాజశీన 
tog mm ధీ 

మాయ'చేక, స్వయ మేవ=కాచే, జగత్ =ప్రవపంచస్వరూవముగా, భూత్యా=అయి, జీవ 

రూవత చ బేవన్వడూన ముతో, ప్రౌవిశల్ = ప్రవేశించెను, 

(a నిర్విశే శషంబును, , సక్యజ్ఞానానందస్పరూపంబు నగు ట్ర హాము 

అనిర్వచనీయ మగు మాయయొొక్క_ సహాయంబున జగత్తును సృజించి 

యౌాజగత్తులో మాయావశంబున నే తాను జీవులై వ, పెశించెను, 

శీ అవ, ఒక్క పరమాత యే సర్వశరీరములయందుం బ్ర, వేశిం చినయెడల చేవ మను 

మ్యూదులకు నుత్తమాధమభావ మెట్లు భటించును అని శంకించి సమాధానమును చెపు 

చున్నాడు: 

న్, విష్ణ్వాద్యు త్తమదేహేషు ప్రవిష్టో "జేవతాఒభవత్ , య 

మర్ర్యాద్యధమటే హౌషు స్థి సిఫో భజతి "దేవతామ్, “లై 

వ్యా నను పరమాకన నీవై వైకన్య సర్వశరీలేషు ప్రవిష్టత్వే పూజ్యపూజకాది 

భావేన ప్రతీయమాన ఊ ఊ క్రమాధనుభొవో విరుభ్యే లే త్యాశంక్యాహ._విష్టీ తి. 

నాయం స్వాభావిక ఊ త్తమాధమభావ$. కింతు శరీరో పాధినిబంధనో2తో న విరోధ 

ఇతి భావః, 

టీ, విహ్థాద్యు త్తమ పవ = విష్ణువు మొదలుగాగల యు_త్తమోపాధుల 

యందు ప్రనిష్టః = నా వాండై, చేవతాజ దేవత, అభవత్ = అయొను. మర్త్యా 

ద్యధమ దేహేమజమనుష్యులు “మొదలుగాగల హీనోపాధులయందు, స్టీతః = ఉన్న. 

వా౭డై, చేవతాం = దేవతను, భజ్ఞతి = సేవించుచున్నా డు. 

తా, ఆత్మ యొక్క_౯డై నను వ్ర కృష్ణోపాధులయందుం బ్ర, వెళించి 

దేవత యగును. నికృష్టోపాధులయం దుండుటచేత దేవత నుపాసీంచువాం 
డగును, 

అవ. ఇ ట్లధ్యారోవమును చెలిపీ యివ్వు డవవాదమును జెవ్వుచున్నాండు. 

ఆభ్యారోప ప మనగా జగక్క_ల్సన యగును. అవవాద మనంగా బ్రన్గామందు, జగ త్తులు 

ఛే వని నిషేధించుట;- 



కర 
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న్లో, అనేకజన భజనాక్' స్వవిచారం చికీర్లతి ఆశీ యి! 
విచాచేణ వినప్లాయాం మా మాయాం శిహ్యతే స్వయమ్, 5౪ 
వ్యా. ఇర్గమాతళ న్య ధ్యారోవం సం న్నేపపే ల పృదర్శ్య ససాధనం కదవవాదం 

సంక్షీవ్య దర్శయితి.__అనేశేతి, అచేకజన ..భజనాదచేశేమ జన్మను అనుష్టితానాం హార 

కర్మణాం బ్రవాణి సమర్పణరూపాజ్ భజనాత్ స్వవిచారం స్వస్యాత్య నో బ్రా 
రూవస్య జ్ఞైనసాధనం శ్రవణాదికం చికీర్ష త్రి కర్తుమిచ్చతి, తతః స్వవిచారేణ విచార 
జనితజ్ఞాచేన మాయాయాం స్వన్యాద్వయానంద తదిరూ పొచ్చాది కాయామజ్ఞానా 
విద్యాదిశబ్దవాచ్యాయాం వినహైయాం నివృ తాయాం స్వయమద్వయానం దఫూర్హ కి 
వరమా లైవావళిష్య లే, 

టీ అనేక జన్మ ఛజనాల్ =అచేకము'లెన జన్మ లయందు భజించుటవలన, స్వవిచా 

శేణా - స్వ = తనయొక్క, విచారేణ = విచారముచేత్క విచారం = ఆక విచారమును, 
చికీర్ష లి=చేయ నిచ్చగించుచున్నా (డు. విచారేణ=అక్ర విణారము చేత, మాయాయాం= 
మూలావిద్య; వినప్రాయాం = నళించినదగుచుండంగా, స్వయం = తౌను, (అత్మ స్వరూ 

పము) శివ్య'లే = మిగులంచున్నది. 
తె, అ నెకజన్న ములయం  దీళ ఏరారాధన చేయుటచే ఆత్మ 

విచారమున కిచ్చ వొడమును, విచారము వేయంగా మాయ నశిం 
చును. మాయ నళింవంగా ఆత్మ సరూప మగు తొను మిగులును. 

అవ. బంధనివృద్తి మోతీ మని మోతీశ్యాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి, ఆత్మ 
మూత్రము శేషించుట మోతు మని నీ వనుచున్నావు. ఈశండింటికిని సమనర్టాయ 
మెట్లు? అని (ప్రశ్నింవంణాం జెవ్వచున్నాండు:- 

న్లో, అద్వయానందరూవస్య సద్షయత్య్వం చ దుఃఖితా, 
_బంధః (ప్రో క్షస్స ఏరూవేణ స్థితిర్షు క్రిరతీర్యతే, 4a 

వ్యా. నను 'కద్భహావామితి క్షాత్వా సర్వబంధె5 ప్రముచ్యతి ఇత్యాది శుతిఖి 
ర్భం ధనివృ త్తిలతమణస్య మోతస్య క్షూన ఫల త్వాభిధా నాత్ పరమాత విశేషణస్య కత్సల 

తాళి ధానమశుపవన్న మి క్యా శంక్యావా -_- ఆద్యయానం చేతి. అద్వితీయే బ్రవాణి 

వాస్తవస్య బంధథస్య 'మోతస్య వా దుర్నిరూపత్వాద్దుఃఖ త్వ్వాది భమ వవ బంధః 

స్వరూ సావస్థితిలకణా తన్నివృ త్తిలేవ మోక్షః, అతో న శుతివిరోధ ఇతి భావః. 

ట్రీ, అద్వయానందరూపస్య = రెండవది లేనిదియు, ఆనందస్హరూపము నగు; 
బృహ్మమునకు; సద్వ్య్వయత్వం చ = సద్వితీయత్వమును, దుఃఖితా = దుఃఖాకషమునుు, 



గె శ్ చేదాంతేపంచదరకి, దశమ వ్ర కరణము 

బంధ8=బంధ మని, ప్రో, క్త! = చెప్పంబ దెను. స్వరూపేణ = స్వస్వరూ పముతో, స్థితికఐ 

ఊనిక్సి ము క్తిరితి = మోత మని, ఈర్యలే = శాప్పంబడు చున్న ది. 

శా. అద్వితీయ మగు ఆత్మకు నేను సద్వితీయుండన్సు దూఃఖిని 

అని అమానుటియే బంధనము, ఇట్టె భ్రమ "లేక స్వస్వరూపమునం దుండు 

టయే మావమను. ఇదియే బంధథనివృత్తి లి. కనుక విరోధ మేమియు చేదు. 

అవ. జనకాదులు శర్యచేతనే ముక్తినిం జెందిరి. విచారముతో: బని యేమి 

యనిన శెహ్పుచున్నా (డు vA 

వో, అనిచారకృతో బంధో విచా చేణ నివర్త రలే, 

తస్తాజ్జివపరా లాన్" సర్వదైవ విచారయేక్. 5 

వ్యా నను కర్మ ణెవ హి సంసిద్ధి మాసి తా జనకాదయి” ఇతి స స్టృతే రోత్న్య 

కర ర సాధనశ్య్యావగ మాల్ క్రిమచేన విచారజనిక జ్ఞా చేశే శ్యత ఆవా.---విఛాశేతి, విచార 

వ్రాగభావోప లక్షీ తొజ్ఞానకృతస్య బం ధస్య న విచారజన్యజ్ఞాణాదన్యతో నివ లె లిరుద 

ష్యశే. ఉచాహృాకస లె చ ంిస్టళట్దేం చి శ్రశుద్ది కేవాళిధీయ లే న మోటు ఇతి 

భావి. విచారేణ బంధనిపృ త్తిరుక్తా కిం 'విషయేణ విబాశేణేక్యత ఆపహా---శస్తావితి, 

తత్త సాక త్కా_రప ర్యంతం సర్వదా విచారం కు ర్యాదిత్యర్థ8. 

టీ. అవిచారకృత! = బృవావిచారము చేయకపోవుటవలన కలిగిన, బంధ! = 

బంధము, విచా రేగా=లక్య విచారము వక, నివ _ర్థలే=పోవుచున్నది. తస్తాల్ జతే వాంతుస్పు . 

పలన, జీవపరా తానె = = జీవపరమాత్త లను, సర్టదెవ = = ఎల్లప్పుడును, విచారయేల్ = 

బిచారింపవ లెను, ॥ 

లా, బ్రహవిచారము చవేయనందున బంధము  ఘటించును. 

_ ఆబంధము ఆత్మ విచారముచేత నివర్తించును, కావున జీవాత్మ పరమాత్త్య 

లను సర్వదా వచారింవవలయును, 

అవ. జీవస్వరూవమును జెప్పుదున్నాండు:--- 

న్లో, అహమిత్యఖిమం ౪ యః కరా౭సౌ తస స్వ సాధనం, 

మన_స్తస్వ క్రియే అంతర్బహిర్య త్రీ క్ర మాత్థిలే, 6 

వ్యా. తక జీవరూవం శావన్ని రవంత. అహామిలి. యళ్న్చిదాఫాసవిళిమ్లో 
ఆ ఏ ప 

ఒహంకారో వ్యవవారదశాయాం బేహాదావవామిత్యఖిమన్య తే, అసౌ కర్తా కర్షృ 
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త్వ్యాదిధర, విఖిప్టో జీవ ఇత్యర్థః. తస్య కిం కరణమిత్యపేమూయామాహ----త స్యేతి. 

కామాదివృ త్రిమానంతుకరణభాగో మనః. కరణస్య శ్రీయావ్యా వ్రత్వా శ్తత్కి యాం 

దర్శయతి..._ తస్య శ్రియే ఇతి, 

టీ. యఃజ=వీచిదాభాసవిశిస్టైాహం కారము; అహమితి .= 'చేహాదులయందు నే నని, 

అఖిమంతా = అభఖిమూనమును గలంగంజేయుచున్న దో, అసౌ=ఈఅవహాంకారము, కర్రా= 

కర ృత్వాదిథర విశిహ్టుః డగు జీవుం డగును, తస్య = ఆజీవునక్కు మనక = మనస్సు? 

. సాధనం = కరణమగును తస్య=ఆమనస్సునకు, క్రమోత్ధిలే = కృమ్మృకృమముగ పుట్టెడి, 

అంకర్చహిర్వ్భృ శ్రీ = చేవాములోపలను _ 'వెలుపలను వర్దించునట్టివృత్తులు ,క్రియే = 

కీయ (వ్యాపారము లగును. 

తా, 'అహంి నేను అని చేదోదోలయం దఫిమానమును గలి 

గించు అహంకారము కర్ర  త్వాదిధర్మవిశిష్టుడగు జీవుడు. ఈజీవునకు 
టు లో ఆ | 

మనస్సు సాధనను, -ఈమునస్సునకు అంతర్చహిర్వ తులు శ్రియలు. 

అవ, ఈవృత్తులస్వరూ పమును పవృ శ్రివిషయమును జెవ్వుచున్నా(డు:--- 

నో . అంతర్షుఖాహమి తే హా వృత్తిః కరారముల్లి ఖేత్ ; 

ర జు we ౨ చే 3 4 బహిర్షుఖేదమి త్యే షో బాహ్యుం వస్తీ్యదముల్లి ఖేక్. 7౮ 

వ్యా. ఆనయోస్స పరూవం విషయం చ ఏివిచ్య దర్శయతి_అంత రు ఖేతి, ఇద 

మిక్యేషేతి బహిర్వ క్త స్వరూపాళినయః అవిళి కేన విషయ ప్రదర్శనం చావ్యాం 

'చేవోదృహిర్వ _రృమానమిదం తయా నిర్చిశ్యమానం వస్తూల్లి ఖేల్ విషయీాకుర్యా 

దితగర్ల$. లీథి 
టీ. అంశర్ము ఖా=లోపలివై పు ప్రసరించిన, ఆహమితిఐనే నచెడి, ఏీషా వృ త్తిః= 

ఈవృ త్తి, కర్తారం = క_ర్ల యగు జీవుని, ఊల్చిఖేత్ = విషయముగం చేసికొనును. బహి 

రు ఖాజవెలువటివై పున కక్ ముఖమెన, ఇదమితి=ఇది యనెడి, నషా వృ త్తి$=ఈవృ శ్రి, 

చావ్యాం=వెలుపటిదైన, వస్తు=వదార్థనును, ఉలి'ఖేత్ = విషయముగ6 చేసికొనును. 

తా, నే ననెడి ఆంకఃకరణవృ తిలో జీవుడు గోచరించును, ఇది 
రి. 

యనెడి పృవంశాభిముఖ మగువృ త్తిలో చాహ్యుపదార్థము గోచరించును. 
ఖ్ 

అవ. జానేంది యవంచకమున కువయోగమును జెప్పుచున్నా డు; 
g క త 

న్లో, ఇదమో యే విశేషోస్సు ర్పిర్లంథరూపరసాదయ్య, 

అసాంక ల్యణ ఆాన్విద్యాతం ఘా9ణాదెం డ్రి యవంచకమ్, 



776 శీ) వేదాంతపంచదళ్, దశమ వ,కరణము 

వ్యా, నను మనసైవ సర్వ వ్య వవారసిద్దా చక్షురాదివై యర్థ్యం శృనశ్యే లెళ్యా 

శంక్యావా-ఇదమ ఇతి, మనసా ఇదమితి సామాన్యుమా త్రం గృవ్యాశే. నతు 

కది్టశేపో గంధాదిరత స్త ద్దవాకో ఘాణాదికముపయంజ్యత ఇత్యర్థః 

టీ, ఇదమః = ఇది యని నిర్లేశింపబగెడి పదార్థముయొక్క, గంధరూవరసా 

“దయ! = గంధము, రూవము, రసము మొదలగునవి; యేజఎట్టి, విశేహోక = "భేదములు, 

న్యుక=కలవో, తాకా =ఆధర ములను, ఘాణాదీంద్రి యవంచకం = ఘూణేం ద్ర యము 

“మొదలగు ఛైదిం ది యములనుగా, అసాంకళ్యేణ = ప్ర క్యేకముగా, 'విద్యాత్ == “తెలిసీ 

కొనును. 

తా, బాహ్యుపదార్థములయందు. గల శబ్బస్ప ర్మాది స శేషములను 

మై ల అగ 2 శ ఘాణాదీంద్రియపంచకము ప్రత్యేకముగా గృహించును, 

అవ. సాధనసహిళుం డగు జీవుని. చెల్పి సాఠ్నీవైతన్యమును జెప్పు 

చున్నా (డు? 

“ జసు చి న్లో, కర్తారం చ క్రియాం తద్వద్వా సవృత్త్సీవిషయానవి, 

స్ఫ్పోరయే దేకయత్నేన యో౭._.ఫా సాతు్థి ట్రే చిద్వవుః. క్ 

వ్యా. నీవం సోవకరణం జీవస్వరూపం నిరూప్య వరమాత్తానం నికూసయలి. 

'కర్తారమితి. కర్తారం ఫూర్వో క్షమహాం కారరూపం | క్రియామవామిదమాత కనునోవృ త్తి 
రూపాం వ్యావృ త్తవిషయానపీ వ్యాషృ త్తానన్యోన్యవిలతణాక్ ఘూ అాదిగ్రావ్ళిక్ 

గంధాదీక విమయాంశ్చ వీకయ'క్నేన యు.గవజేవ యళ్చిద్వపుళ్చిద్యూప నీవ నకొ 
ప చ J J సోరయేల్ ప్ర కొశయేల్ , అసావశ, వేదాంతశా స్తే సాశీత్యుచ్యత ఇత్యర్థః: 

టీ. కర్తారం = కర్తను, క్రియాం చ= వ్యాపారమును, తద్వత్ = ఆలాగున, 

వ్యావ ర్తివిషయానపి = పరస్సరభిన్న ములగు శష్టాదివిషయములను; నీకయ యత్నేన = ఒతీ 
ఫూన్కితో, యః = నీవరమాత్మ స్ఫోరయేల్ = న్ఫురిందంజేయునో (వ్రశాశిందం 
చేయునో), అసౌ = ఇతండు) చచిద్వఫు? = చిళ్చ పరూపుం డైన, సాక్షీ ఇ సాక్షీ 
_వైశన్యము; (భవతి = అగుచున్నాండు) 

తా, చేయువానిని చేసెడి వనిని, శ్రభ్రాదినిషయమనుంలను నొక్క... 
మాటుగా బి, కాశింపష జేయు వా(డు సామీవైతన్య వమునంబడును, 

అవ. సాకీ ఒకేసారి సర్వమును (బి, కాశింపంజేయుట ననుభవమున౦దు6 గను 
పజచుచున్నా (డు: 
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న్లో, ఈతే. శృణోమి జిఘా)మి సాదయామి స్ప శామ్యహామ్, 
ఇతి భాసయ తే సరం నృత్య శాలాస్థదీపవత్ . 10 

వ్యా. సాశ్షీణ వఏీకయ'క్నేన సర్వ స్ఫోరకత్వమభినీయ దర్శయతి-._ ఈ మే 

శృణో మోతి ఈకే రూపమవహాం పశ్యామి ల్యేవం (దృ వృదరనదృక్యలతణాం 

తి శ్రీసుటీ మేకయ'్నేన భాసనయ శే. ఏవం శృణోమాత్యాచావప యోజ్యం, యుగవద 

ంక్వేనానేశావాసక కే దృహైంతమావాన' ఎత్యశాలాస్థదీపవదితి. 

టీ. అవాం = నేను ఈమే = చూచుచున్నాను, శృణోమి = వినుచున్నాను, 

జిఘూ)మి = ఆమ్మాణించుచున్నాను స్వాదయామి = ఆస్వాదించుచున్నాను. (రుచి 

చూచుచున్నా ననుట స్పృశామి = తాంకుచున్నాను; ఇతి = ఈలాగున, సర్వం = 

సర్వమును, నృత్య శాలాస్థదీప వత్ = నాటకళశాలలోని దీనములవ లె, భాసయ'లే= ప్రకా 

శింపంటేయుచున్నాండు. 

తా, అట్టి సాథీ “నేను వినుచున్నాను, ఆఘాణించుచున్నాను, 

రుచిమాచుచున్నాను తాంకుచున్నాను అని ద్రష్ట్రదర్శనదృశ్యలవ్. 
ణము గల త్రివుటిని ఒక్కసారిగ, నాటక శాలయందలి దీపమునలె నంత 

యును చి కొకింపంజేయుచున్నా డు. 

ఆవ, దృహైంతమును విశదపఆ చుచు న్నా డు: 

న్లో, నృత్య శాలాస్థిత్ ద్వః వ్రభుం సభంశ్చ న_ర్హశీమ్, 

దిపయేవనిశేనే వణ తదభావే౭పి దివ్య లే. 1 

వ్యా. దృహెంతం స్పష్టయతి-.-న్ఫ ల్యేతి. అవిశేషేణ ప్రభ్వాదినిషయవిశే 

షూవభాసనాయ వృద్ధ్యాదివి కారమంత శేణోతి యావత్. 

టీ. నృత్యశాలాస్థితః = నాటకశాలయం దున్న, పీవ! = దీపము, శ్రుభుం = 

రాజాను సభ్యాక్ = = సభ్యులను; న ర్థకీం చ = నాట్యమాడెడి స్త్రి స్సీని, అవిజేచే చేణజ=ద జే 

రీతిగా దీపయేల్ = ప, శాశింపం జేయును. తదభా వేపి = ఆ ప్రభువు మొదలగు 
UU 

వారలు "లేకపోయినను, దీప్య లే=తాను వ్ర,శళించుచునే యున్నది, 

శా. నాటక శాలలో నున్న దీవము ఆశాలయందులల అందణను 

సమానముగా బ,కాశింషజేయును. వా శెవ్వరు లేక పోయినను 

తాను ప్ర, కాళిం చును, 
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అవ, దీనిని దార్హాంలికమున( గనంబటచుచున్నాండు:--- 

న్లో, అహాంకారం ధియం సాయీ విషయానవి భానయేత్ ం 

అహంకారాద్యభాపేఒవీ స్వయం భాల్యేవ పూర్వవత్ . 12 

వ్యా. దాన్టాంతిశే యోజయతి.....అహూం శారమితి. నుముష్యాదావహం కారా 

ద్యభా వేఒవ కళ్చాక్షితయా భా ల్యే వేత్యర్ధః, 

టీ, సాతీ=సామీ ఆహంకారంధియం=హవాం౦ కారమును బుద్ధిని, విషయానపీ = 

శబ్దాదివిషయములను భాసమేల్ = (ప్రక క"శింపంజే యును. స్వయం = అొను అనాం 

కారాద్యభా వేపి = తాను, తనది యను తలంపు లేనవ్వుడును, ఫూర్వువల్ వ ఎప్పుటి 

యే, భాక్యేవ=ప్రకాశించుచుచే యున్నా (డు. 

ళా, నాటకశాలయందవి దీశమునలెనే సాక్రీయు జా గృద్దక్ 

యందు తాను, తనవి యను బుషి విషయంబుల సెల భానిలంజేయయుచు 
cv) 

నవి లేనప్పుడును ఎప్పటివలిం బ్ర కాశంచుదునే యున్నాయు, 

అవ. బుద్ధియే యన్నింటినిం బ, కాళించం జేయుచుండ, చేజీసాత్సి నేల కల్పిం 

వెద వనినం జెవ్వు చున్నా (డు: 

న్లో, నిరంతరం భానమానే కూటనే జ పీరరాకుతక, 

తద్భానా భాస్యమా నెయం ప్న ల్రోీ§ో§ నేకఛా. 18 

& 

వ్యా. నను (పృకాళఠూ పాయా ఎట్టేశవావాంనాకాని సర్వవ _నషవభాసక్షక్ష 

సంభవాల్ కిం కేదతిరి శక్షసాతీకల్పనయే త్యాశంక్యాహ----నిరం శే తి. కాట సే నిర్వి, 

కానే సావ్నీణి జ్జ చిరూపళీ$ స్వప్ర పళాశచె వైతన్యశయా నిరంతరం భొనమానే నదా 

స్ఫురతి సతి ఇయం బుద్ధి స్తద్భాసా తస్య సాత్సీణ8 న్వరూవవై శన్యేన భాస్యమానా 
ప్రకాశ్యమానై వాచేకళా ఘుటోఒయం వటోఒయమి త్యాదిజ్ఞానా కా-రేణ నృత్యతి 

ని శ్రియతే. ఆయం భావక-- యతో బుస్ధేర్వికా' రితీయా జడ త్యాత్స్వశః స్ఫూర్తి 
రాహేత్యమక స్త దతిరి_క్షస్సరాష్టవ ధానకస్సాత్యవ్యభ్యు పగ ంతవ్య ఇతి. 

టీ, కూటస్టేజనిర్వికారుం డగు సాక్షీ, జ్ఞ ప్రదా పకం=స్వ ప్రకాశ మై శన్య[ావము 
వలన, నిరంతరం = సర్వదా ఫానమానే (సతి = న్ఫురించుచుండంగాా ఇయం బుద్ధ ణు 
ఈోబుద్ధి కద్భాసా=అసాక్షీయొక్క_ స్వరూపమై త తన్యమునేత, 'భొస్య మాే= ప్ర కొళిందః 
బడుచున్న దగుచు అనేకధా = ఆచేకవి ధముల, నృళ్యతి = నాట్యము చయుజున్నద 

_ (విశారమును బొందుచున్న ది, 
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తా, కరాటస్థుంయ సయం ప, కాశ మాను జ వ కాళించు 
౦. 

చుండును. ఆయనచే వ్ర కాళింపంబేయయిడిన బుద్ధి అ నేకవిధముల నాట్య 

మాదుచండును, అనంగా వికారము చెందు నని తాత్చ్సర్యము. 

అవ. సెం జెపష్పినదానిని చక్కలా తెలుపుటకు నాటకముగా నిరూపించు 

చున్నాడు: A 2 

నా, అహం కార; వభుస్పభ్య్యా విషయా న_రకీ మతి 

కాలాదిథారీణ్య వాణి దీవస్సాకుర్థివ భాసకః, 14 

వ్యా. జాక్టమర్థం కో శ్రొ కృబుద్ధిసౌకర్యాయ నాటక ల్వేన రూపయతి..--అహాం 

కార ఇతి విదయ భోగనొకల్యై కల్యాఖిమాన ప్రయు క్షవార్డ ర విషూదవత్త్వాన్న ఫె 

ఖఫిమాని వ్రభుతుల్యశ్వమహం౦ం కారస్య వరిసరవ ర్రిత్వేఒపి విషయాణాం తద్రాహిత్యాత్స 

భ్యపురుషసామ్యం నానావిధవి కారన త్రాషన్న _ర్థకీసామ్యం ధియః ధీవి క్కియాణామను 

కూలవ్యాపారవత్యా క్రాలాది ారిసమాన త్వమింద్రియాణా మేత తృర్వావభాసక త్వా 

తా&ీణో దీవసాద్భశ్యమా స్టే ీత్రి దృహ్హవ్యం* 

టీ. అఆవాంకార=చే ననెడి యభిమానముం జెంబెడి జీవుడు) వ ప్రభుః ప్రభువు, 

విషయాకి = విషయములు, సభ్యా$=సభ్యులం, మతి8=బుద్ధి, న_ర్హకీ+ఆటక త్రై ఆకూాణి = 

ఇంద్రియములు, తాలాదిధారీణి= తాళము, మచ్జాల మొదలగునానిని వాయించువారలు, 

సాహీ_జీవుదు, అవిభాసక$ = వృకాశింపంజేసె నిడి, దీపకి=దీవము. 

తా, జీవుడు వ్రభువువంటివాండు, విషయములు సభ్యులు, బుద్ధి 

యాటక_ల్తెవంటిది, ఇంద్రియములు నాట కాంగనులగు తాళాదుల 

వంటిని. సాకీనై తన్యము వీని నన్నిట్ని ప్ర కాశింపంకేసెడి దీపమును 
| cna లీ 

బోలును, 

అవ. సావీకి దీభ ఫసామ్యము నింకను జెప్ట్పుచు న్నాడు 

స శ్లో స్వస్థానసంస్థితో దీపస్సర్వతో భాసయేద్య థా, 

. స్థస్థాయి తథా సాకీ బహిరంతేః వ,కాళయేత్ , "య్ [గ్ ల్ 

. వ్యా. నను సాక్షీణోఒవ్యవహంకారాద్యవభాసక ల్వే "నేన కేన సంబంభాప 

గమా _. గమనరూపనికారన క్త ఏం స్యాది త్యాశంశ్యావా---స్వస్థానేతి. దీపో యథా 

గమనాది వికారశూన్యః స్వ బేశే౭_వస్థీక వీవ సక స్వసన్ని హితాఖిలపదార్థానవభాస 

యతి. ఏవం సాత్యుపీతి భావః 
ఇ 
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టీ. స్వస్థానసంస్థితః = తన స్థానమం దున్న, దీహా=దీవము, సర్వతః=అంతటను; 

యథా = ఎట్టు, “భాసయేల్ = ప్రకా గ శింపంచేయుచున్న దో, తథా = అట్టే, స్థిరస్థాయాజ 

నిశ్చలమైన) హాలీ = సాకీ, బహిరంత; = డేవామునకు లోవలను, వెలుపలసు, కాశ 
శో 

మేల్ = ప్రశాళింపంబేయును. 

తొ, రంగస్థలదిషము సంస్థానమందుండి యే సర్వమును ఎట్లు 

ప్రశాశింపజేయుచున్న దో, ఆరీతిని నిశ్చలుం డైన సాశ్షీ సర్వేంద్రియ 

ములను ప,శాశింపం చెయుచున్నాయ. 

ఆవ, బహిరంకర్ల కమన్గములు సాశీకి శే న వని చెప్పుచున్నాడు: 

న్డ్, బహిరంరర్యి భాగ యం 'చేహావేవ్ సాత్.ణి, 

షయా బాహ్యా దేశస్థా న. 16 

వ్యా. నను సావ్షీణో జరం కరర సకలా రన చూచ వుసువవన్నం. “అఫూర్వమన ' 

వరమనం తరమ బాహ్య” మితి శుుళ్యా తస్య చాహ్యాంతరవిభా గాఫావాఖి'ధా నాది త్యా 

శం క్యావా----బహిరితి. కస్య చావ్యాత్వ్టం కస్య చాంతరత్వమిత్యత ఆనా... విషయేలి. 

టీ. అయం = ఈ, బహిరంతర్విభాగ 8 = చాహ్యాంతర'భేదము, చేవాాపీత్ః = 

' జేవామునుబట్టియే కలిగెను (కాన్సి, సాక్షీణి న=ఈభేదము సాత్నీకి లేదు. (ఎట్టనణా) 

విషయా।ః = విషయములు, చావ్యా చేశస్థా! = ేసామునకు వెలువలనుండునవి, అవహాం 

కృతిః=అహంకారము, దేవాస్య అంత$=బేహాముయొక్క_లోవలిది. 

తా, విషయములు దేహమునకు బాహ్య దేశస్థములు. అహంశా 
రము చేహములోననుండు వృత్తి, సాతీకి చేహావేత యీ లేదు. అనయా 

సాథవీ.చేహమున కంటని దేహవ్యతిరి _క్షవదార్థ మగుటంజేనీ బహిరంత 

ర్విభాగవిషయచర్చ సావీనినూర్చి లేనే లేదు. 
అవ. సాతశ్నీ నిశ్నయముగా నిశ్న్శలుండయ్యుును, బుది యొక్క. చలించు స్వభొవము 

సౌతీయందు వృథగా రశంకుడు మున న్న దని వెక్వుచ న్నాం. | 

స్లో", అంతస్థ్రా థీ స్ప నామా యిర్చ్భపిా రాతి పునఃపునః, 

బాప్యాబుద్ధస్టదాంచల్యం సామీణ్యారోప్య తే వృథా. | 

వ్యా. నను) స్థిరస్థాయి* తథా సాక్షీ బహిరంకః ప్రకాళశయే “దిత్యవిశారిణ 

స్స్వతో బహిరంకరవభానకో క క్రరయుకా. ఆహం ఘుటం వశ్యామా త్య త్రాహమిక్యంకర 

వాంకారసాతీతయా |ప్రథమతో ఛ్లాసకస్యానంకరం భుటం పశ్యామాతి భుటాకారవ్భ త్తి 
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శ తప్ | వ చ స్ఫురణరూ సెల బహిర్చి ర్లమానుభ వాది త్యా శం కానా. ప్త ంత స్థితి. దృవ్రుగావహాకల్వేన 

చేవోంతరావస్థితా బుద్ధిః రూ'పాది గ్ర హణాయ చతురాదిద్వారా భూయో నిర్ణచ్భతి 

శతథా చ తన్నిష్ట్రం చాంచల్యం. తద్భాసశే సాశ్షీణ్యారోవ్య కే, ఆతో న వాస్తవం 

సామ్షీణశ్చాంచల్యమితి భొవ$, 

టీ, అంతస్థా=దేవాములో నున్న; థీక=బుద్ద్ధి, అన్నై$ి=ఇం దియములతో, సవా= 

కూడ, పునః పునక=పలుమాటు, బహిక=బహిరి(షయములమె, యాతి = ఫొందుచున్నది 
(వృసరించుచున్న ది. అకః=అందువలన, బావ్యాబుద్ధిస్థచాం చల్యం=సాకీ కి వెలుపటనున్న 

బుద్ధియొక్క_చాం చల్య ము, వృథా = నిష్ప )యోజనము గా, సాకీణి = సావ్నీయందు, 

ఆరోవ్య లే = ఆరోపింప(బడు చున్న ది. 

+ ఆ, బుద్దికి ఇంద్రియములద్య్వారా బాహ్యావిహయ్మగవాణము 
ఢి ల న 

నందం గలిగిన చం నలత్వము నిష్ప యోజనముగా సాకీయం' దారో 

వింపంబకుచున్న టే కాని వాస్తవజ్ఞానముచే సాక్షికి చంచలత్వ మెంత 
ఆవి క్షు 

మాత్రమును శే దని తెలిసికొనందగును, 

అవ నిశ్చలమైన సాత్షీయందు బుద్ధియొక్క_ బావ్యాచాంచల్యస్య'భావ మారో 

పింపబడుచున్నది గాని నిశ్చయముగా. సాక్షీ అచల' మైన పదార్థ మని, సెల్లో కమందు 

చెప్పయంబడియొంగదా! దానికి చార్దాంతికమును చూపుచున్నా (డు! Ww 
లు 

న గృహాంతరగతస్ప గల్వో గవాషూ దాతపోఒచల,ః, 

తత్ర హస్తే నర్యమాన నృత్యతీవాతపో యథా, 18 / 

వ్యా. ఛానశే భాస్య-చాంఛల్యారోపః క్వ దృష్ట ఇ శ్యాశంక్యాహ---గ్భవోం 

తర గళ ఇతి. గవామాల్ గృహాంకరం గతః స్వల్పాతఫో౭_చల వవ వర్తతే. కత తేసి 
న్నాతపే పురుషేణ వా సే నృత్య మా”నే ఇత స్తతశ్చాల్యమానే యథా ఆతపో నృత్యతీవ 

చలతీవ లకు లే; నతు చలతీక్యర్థః, 

టీ. గవామోాల్ = కిటికీలోనుండి, సృవాంతరగత$=నృహములోనికి చొచ్చిని 

స్వల్పః=కొంచెమైన, అఆతపఃజఎండ, అచలక=నిశ్చలమైనచే అయినను, తృ క్ర=ఆయెండ 

యందు, వాస్తే న రృమానే సతి=చేయి కదలింపంబడుచుండంగా(అనలగా ఒక పురుషుండు 

కన చేతిని అట్టి యెండయందు ఆడించినయొడలు; అతవః = ఎండ, యథా = ఎట్లు” 

నృత్య తీవ=కదలుచున్న ట్లుండునో అట్లే సాక్షీయు కదలకుండినను కదలునట్లు తోంచును 
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తౌ ప్ర కాఖీంపంచేయంబజెడు వస్తువుయొక్కగుణము ప్రకా 

శీందంబే నిడు వస్తువునం దారోవించుట మన యనుభవమందుం జెపి 

దానిమూలనున బాహ్యావ స్తు సువ్రునందు బు్ధయం సంవారనుచే 

సూచించిన సహజచాంచల్యము బుద్ధిని ప్రకాశింప చేసీ బుదిసొక 

నంచారమునునాడ గు చ్లైటీంగాడి సాకీయం చారోపింసం బకుచున్న బే 

"కాని వాస్తవముగా సాక్షి నిశ్చలమైన దని చెప్పు దున్నాయకు. ఎటుల 

కిచికీలోనుండి గృహమునం బృవేశంచుచున్న మెండ నిజముగా కద. 

లిక లేనివయ్య్యూను, ఆమెండలో చేయి. కదలించినయెొడల ఎండయే 

కదలిన ట్లగప డంనో అ ప్లై బుద్ధి బాహార్ణివ స్ఫు సున లయందు స్కవేశించి 

నప్పుకు సాక్షియే చలీంచుచున్నట్లు వా _స్త్వవన్వలీిరి క కముగా తోంచు 

చున్నది. 

అవ, బుద్ధియొక ర్క చాంచల్యము ెంబెస్పినరీతిని సాక్నీయం దారోపింవబడుటం 

జేబు బుద్ధి] ది సేనెడి సేమనానమనములు సాక్షీయే చేయుచున్నటుల మన కగవడుచున్నది, 

వాస్తవముగా సాక్షీ నిశ్చలుండు. ఆతనికి గమనాగమనములు లేవు అని చెస్పు 

చన్నాండు;ాలా 

నో నిజస్థాన్య స్థితస్సాతు. బహిరంతర్దనూగ నొ, 

అకుర్వేక బుద్ధిచాంచల్యాత్య.రో తీవ తథా తథా. 19 

వ్యా. దార్హైాంతికమావా.--నిజస్థానేలి. 

టీ నిజానష్టి స్థితః = = స్యస్థానమం దుండెడి, సాతీ=సాక్నీభూతుడగు పరమార్ష్మ | 

బహిక=బయటను. ఆంతః=లోనన్నే, గమాగమా = పోయివచ్చు టలను, అకుర్వక్ = (నిజ 

ముగా. వేయకున్నను, బుద్ధిచాqచల్యా త్ = బుద్ధియొక్క. చంచలస్వభావమువలన, 

కథాకఖా=బుద్ధియొక్క... చాంచల్యముననుస సరించి, కరో తీవ=చేయించుచున్న టులాజీ కను 

వీంచుచున్నా డు, 

కా నిజముగా సామే యగు సరమాత్త స్వస్థానమున'నే 
యున్నాయకు. ఆయనకు గమనాగమనములు లేవు, "పేల యన గమనా 
గమనములు చేయవలనీన యావళ్యకత "లేదు స్వజ్ఞానవ మం దుండియే 

సరం ద్రి దియ కి యలను గు స్తైలుంగు సామర్ధ్యము తసోతీకిగలదు గాన. 

అయనకు నమనాగమనజనితచాంచల్యము వాస్తవముగా లేదు, కాని 
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బుద్ధికి బాహ్యావ స్తుసంచారముచేం గదిగాడి గమనాగవమునము లాసాడ్షీ.కి 

సంబంధించినవే యని తోంచుచున్న వి, 

అవ. వెళ్లోకమున నిజస్థానస్థికస్సాతీ (స్వస్థానముందున్న సాత్స్రీ అని చెప్పం 
బడెను. ఈఖశ్లో శ్రమున సాక్షియొక్క_.చేళ 'మెద్దియో చెప్వుచున్నా (డు: 

న్లో న బాహో నాంకరస్వాజ్రీ బుణ్ధె క్ . పా తాన్రభ్రా, 

బుజ్ధ్యాద్య శేషసంశాంతె యతో తీ భాత్య స్తీ తత్ర త సః, 20 

న్యా. నిజస్థానస్థిత ఇత్య నేన క్రిం శవ్యావిటేళస్థక్యమేవోచ్యలే! నేళత్యాహంా 

న బావ్యామితి. కత్ర హేశుమావాబుద్ధరితి. తరి కిం వివక్నీకమిత్యత ఆజా 

బుద్ధ్యా దీతి. ఆవిళట్దే సంద్ర యాదయో నృవ్యాంతే. 'సంశాంతిశజ్దేన కఠ్ప్రలీళ్యుపరతి 

ర్వివకీ తాం 

టీ. హి=ఎందుచేశ, ఉభౌ = 'శిండైన, తౌ = పెళ్లోకములో చెప్పిన 'బాహ్మాం 

త్దేశములం, బుద్దే = బుద్ధియొక్క, జికా = సంచారభూము లగునో, తళః = అందు 

వేళశ్చే సాతీ = = పరమాత, బాహ్య! = బావ్యా ప్రుజేశము కలవాడ, న = కాయం 

అంతరః = అంతరము కలవాండు) న = కాడు య శ్ = పీదేశమున, బుద్ధాద్య శేష 

సంశాంతౌ = బుద్ధి మొదలగు ఇంది దియములకు మిక్కే_లి శాంతి కలగుచున్నదో 

(అనంగాా ఎచోట బుద్ధిగాని మణీ 5 యయింద్రి దియములు గాని సంచరింపవో, ఎచ్చట 

ఇంది ద్రియభ్యా పారమించుశేని లేదో, యక్క తజ “పచ్చట, సః=అపరమాత
్మ్య, భాతి=సహాజ 

ప్రవశశ్వమువే వెలుగొందుచున్నా డో, తత్ర = అచ్చట, సక = లెసాకి, ఆ అస్పి = 

ఉన్నాడు, 

తా, ఇంద్ర ౧ ద్రి యములయొక్కయు, సాహీయొక్క_యు "దేశములు 

వేటు వే జని చు వ్వుచున్నాంయ. బాహ్యాంత పై చేశములు బుష్ధిసంచార 

స్థానము లగుటచే. రెండు వ్ర చేళములును సాక్రీయొక,_చేశములు 

కావుః ఎక్కడ బహిారిం, ది యములు గాని, అంకేరిం దియములు గాని 

వ్రవేశింస వవో అక్కడ భ్యయంప్రకాళమాను డై. సాక్ ఉన్నాడు. 
“జీ 

ఆవ. సాతీకి వ్యవహారళూన్యత ఛప్పినట్టయిన, ఆయనకు ఏీజేశమును ఉండం 

దగదు. చేశాభావ మేర్పడంను. చేశాభాొవ మేర్పడీన “స్వస్థాన స్థితుం డగు సామి అని 

.శెప్ప వీలుపడ దని ఆక్నేవణ చేయంగా స్వాఖిప్త్రాయమును వి స్తరించుచున్నాండువాలా 4. 



7584 శ్రీ వేదాంతపంచదళి, దశమ ప్రకరణము 

న్లో, దేశ కోఒపీ న భానేక యది తర స్ప డేకభాక్, 

సర(దేశ వక్ష వె 'ప్పెర్టవ సర్వగత్వం నకు స స్వతః, 21. 

చ్యా. నను సర్వవ్యవహారో వరత చేశ వవ నో పలత్యు లే. కుత స్స న్నిస్థ్రత్వ 

ముచ్యత ఇత్యాశంక్య గ్వాక్ వ్రాయ మావిష్కు_రో తి దేశ ఇలి. దేశాదికల్ప నాధిస్టై 

నస్య స్వాతిరి క్షదేశాపీకూ నా పీతి భావః. నను బేశాద్యభా వే శాస్త్రే సర్వగతత్వనర్వ 

సాక్షీ శ్యాద్యు క్రిర్విరు థ్యే తేత్యత ఆవా---సర్వ జేశేతి. స్వాభావిక నున కిం న స్యాది. 

త్యత ఆవా--నతు స్వత ఇతి, అడి తీయత్వాాదసంగ త్వా చ్చేతి భావః. 

టీ. చేళః కో=_పీ=నీజేశమును, న భాసేత యది=కుదుర దని యంటి వేని, అచేళ 

ఛాక్.=దేశళశరాన్యతశు పొందినచాఃడు, అస్తుజఅగంగాక సర్వ చేశ ప్రక్షష్ట్యైవ=సర్వ చేశ 

కల్పనచేత నే, సర్వగ త్వంజసర్వగ తత్వము, స్యాత్ =ఆగును,_ స్వతస్తు=స్వాాఫావికముగా, . 

న = కాదు. 

తా, సర్వ దెశాదికల్పనకు నాశారుం డగు సాతి అన్య దేశా 

వేమయే లేదు. (సామీయే సర్వ బేశములకు అధిప్పానుం డయిన, అతనికి 

-వేలుదేశ మేల కావలెను?) చేశాభావమువేశ సాతీకి సాథారణ 

ముగా చెప్పం బడెడి సర్వగతత్వ సరసాముత్వుములకు విరోధము కలుగు 

నని యా మేవణము చేయంగా, సామీకి సర్వగతత్వము సర్వటబెశ కల్పన 

చేతనే 'యెర్పడుచున్న దని సమాథానము చెప్పు చున్నా యగు, 

అప, స్వ దేశకల్పనవేశనే సర్వగ తత్వ మేర్పడుచున్న దని వెచ్వుటచే సర్వగత 

త్వము సాక్నీకి స్వాభొవికము కా దని యొుప్వుకొనంబడుచున్నది. సర్వగతత్వమువ లె 

సర్వసాక్షీశ్వమును ఆత కు వాస్తవము గా దని ఇెవ్వుచున్నాండు:--- 
—3ే —0 

న్లో, అంతర్చహి ర్యా సరర్టం వా యం దేశం పరికల్పయేక్ , 

బుద్ధి స్తద్దేశగస్సాథీ. తథా వస్తుషు యోజయేక్ , Jax 

వ్యా, సర్వగతత్వవక్సర్వసాక్షీ త్వమపి న వా _స్తవమి త్యావా....- అంతర్చహిరితి 

టీ, బుద్ధి! = బుద్ది; అంత? = లోవలిచెనను, బహిర్వా జః 'వెలుపటిదియైనను, 

సరర్షం వాహి = సమ స్తమగ్క యంజన్సీ జేశం=దేశమును, పరికల్పయీల్ ఇకల్సించునో, 
సాత్నీ.= సాక్షీ తద్దేశగః = ఆదేశమును పొందినవాండగును. తథా = అటే వస్తుషు ౫ ' 
వన్తువ్రలయందును, యోజయ్త్ = ఊహించ నగును 
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తా, బుద్ధి తన సంచార వ్యాపారమునం దేజేశమును కల్పించు 
దున్న దో, ఆదేశమును సాశీ పొందినవ్య డగుచున్నాంయ. అటే బుడి 
వవస్తువువై వసరించునో, సాక్స్ ఆవస్తువును పొందినవాం డగును. 
సాశ్షీకి బుద్ధరుమక్క చాంచల్యమును గమనాగమనములు ఎ హ్లారోవీంవం 
బడుచున్న వో, అళ్ట్లే బుస్ధిరమొక్ర్క_ దేశవ స్తువరికల్పనయు సాహీయం 
దారోవింపబడుచున్న చే కౌన్కి వ్వాస్తవముగా ఈగుణము లేవియు 
సాశ్షీకి సాషభావికములు గా వని సారాంశము... 

అవ, వస్తువులయందు ఊహింకెడి పద్ధతిని _ తెలుపుచున్నా య: 

న్లో, దర్భల దూసాది కల్ప్యేత బుద్ధ్యా త్ర రక్తక్స) కాశయకా, / 
తస్య తస్య భవేక్నాశీ స్వతో వాగ్నుద్ధ్యగోచరః. 23 

వ్యా. తథా వస్తున యోజయేది క్యే కక) చంచయలియద్యదిశి, కర్ణి కిం 
తస్య నిజరూవ వమిత్యత ఆవా._స్వత ఇతి, 

టీం బుద్ధ్యా = బుద్ధిచే యద్యల్ = వీయేః రూపాది = రూసాదికము 
కల్చ్యేత = కల్చింపయిడు చున్న దో, త్ర త్ = అయారూ-ాదికమును, ప్రకాకయ?్ = 

ప్రశాశించంజేయుచు, తస్య తస్య = ఆయా యాకారములకు సాక్షీ భవేత్ =పరమాత్క 
సాక్షీ యగును. స్వతః=తా నయితే, వాగ్బుద్ధ్యగోచరః = నోటితో వచించుటకులాని, 
మనస్సుతో తెలిసికొనుటకుం గాని పీలులేనివాండు. (ఆనా వచించుటయు తెలిసికొను 
టయు కష్ట మనుటు, 

తా, బుద్ధి వయేవస్తున్రులయందు ప్రసించుచున్నదో, ఏయే 
యాశారములను చెందుచున్నదో పరమాత్మ ఆయారూవములనుు 

ఆకారములను ప్రకాశింపజేయుచ్చు వానికి సాశ్రీభూత మగుచున్నది, 

అంతియకాని సహజముగా సర్వసామ్త్వము పరమాత్మకు లేదు 

వరమాత తృయొక్క_ నిజరూవ మే మన, ఆయన అవాజానస గోరు 

డని శెస్పవలయన గాని 'వేచజేమియుం జెప్ప వీలు లేదు. 

. పరమాత్మ అవాజానసగోచరుం డన్న చో, ముముకువులచే సెట్టు గ్రహం 

వంబడ గలం డచెడి మాకేం మునకు సమాధాన ము... 
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ర * కథం తాదృజ యా గ్రాహ్య ఇ ఏ చెన్నై వ్ గృహ్య కాము, 

సర్వగహోవసంకాంతే " స్వయ మేవావశిష్య తే, 24 

వ్యా. అవాజా నసగోచరతే ముముతుణా న గృహే తేతి శంక తేక మితి. 

అగ్రావ్యాత్వమిప్ర మే చే శ్యానా మె వేతి. నన్వాత్త నో వివానేణ విన హైధాం 

మాయాయాం శిష్య'తే స్వయమిత్యు క్షం వరమాత్తావశేషణం న సిద్ధేదిత స్టైల్ ఆహ 

సర్వగ, హేతి, స్వాత్తాతిరి క్షస్య డై ఏతస్య మిథ్యాత్వనిశ్చమేన తత్స)తీత్యు శాంతే 

స్వా'ర్లవ సక్యతయా2. వళిష్యత ఇతి భావః, 

టీ. ఆాదృక్ =అవాజ నసాగోచరుండగు సాక్షీ; మయా=మో మేచ్చగల నావే, 

కథం=ఎట్టు, శ్రావ్యా ఇతి వేల్ = గ్రృహింవబడంగలండ ఇెద వేని, మైవ గృవ్యాతాం జ 

గృహింపబడకయే యుండు:గాక. (అయిన నేమి నష్ట మున్నది స సర్వ గ వోవ 
సుశాంతే” సత్యాం = సర్వప్రపంచమునకు లయము కలుగుచుండంాా, స్వయమేవ అ 

వరమాత్మ యే, అపళిష్య లే = మిగులును. 

తా, ప పరమాత్త అవాజ్బ నసగోచరుం డగుటచే ముముమయువ్రలకుల 

గూడ గ్ర హీంప నళక్యుంటె అయినను, సర్వ కాలసర్వావస్టబయందున్ను 

బ్రహాపదార్థవిచా ముచేం గలె7డి దై దై నరమిళ్యాశ్వనిశ్చయమువే 

బ్ర మ్టాతరపదార్థమి భ్యార్యనికృయజ్ఞానముచే ముముకువు సర్వమును 
మజుచి, పరమాత్త యగు తానే శేషించుట గససల్రాణటుంగంగలల సం 

OE క్షాతరపదార్థములన్నియు నశించుననియు, బ్రహ హ్లపదార్థ మొక్క యే 

అనశషకము, సత్యము. అట్ట ట్ర పాను 3 సె "ర్వేంద్రి దియ క్రి క్రియాసాతీభూతు 

డగు తానే యనెడి నిశ్చయ గలైగినవ్రడు మునుము వు వరమాత్ర యే 
మిగులు నని గ గ్రహాంపలలండు, J 

గ 

నో న తత్ర మనా వేమా స్తి స్వ ప్ర, కాళస్వరూవత్కు, 
కాద్యగ్య్యూత్స _త్యవేమూ చేచ్చుతిం వళ గురోక్షఖ్రాత్, ఇఫ్ 
వ్యా. యద్యప్యు క్షన్యాయేన స్వాశ్రా పరిశిష్య లే తాపీ తదాపరోత్యాయ 

కించిత్స)మాణమ'పే పేతీఠమిత్యత ఆవాఎ-ాన తత్రేతి, తత్ర హౌకుము+నా-స్వ ప్రకా 
శే, నన్వాత్మనః స్వ ప్రకాశతయా స్వతః న్యూర్తా నూను నా పేక్యుత ఇతి వ్యుత్పత్తి 
సిద్ధయే మానమాపి పేజీ కమి త్యాళంక్య ను శ్రుతిలేవాత్ర, (పృమాణమి త్యావా...... తాద్భగితి. 
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టీ, స్వ ప్రశాశక్వస్వరూపకః=(వరమాక) స్వ ప్ర కాశస్వరూపుండై యుండుట 
వేళు త్ర శ్ర = ఆపరమాక్త విషయమై, మాగాెపీకూ = ప్రమాణముయొక్క_ అవశ్యకత, 

నాస్తి = లేదు. తొదృగ్వ్యుక్స త్త న్థసేషా వేల్ = అటువంటి వ్యుత్ప_త్తియొక్క_ ఇష్ట 

మున్న చో, గురో8=సద్దురువులయొక్క_) ముఖాల్ =ముఖమునుండి, శ్రూతింజ వేదమును, 
వఠ = చదువుకొనుము. 

తా, పరమాత్మయొక్క_ అవరోతుకమునకు ఆయన స్వ వపు కాశ 

స్వరూపుం డగుటవలన ప్రమాణ మనవసరము. స్వవ, కాళస్వరూవుం 

డగుటచె వ్ర మాణ మనవసమనేెడి వ్యుక్ప త్రిక నను వ్ర మాణ 

మక్కజ లేదా యని శంకింతువేని నీను గురువులయొద్ద శ్రుతులను 

పఠించినచో అట్టి ప్రమాణము అెలియంగలదు, 

అవ. టూ త్తమాధథికారికి చై వ్రత మిథ్యా జ్ఞాన నిశ్చయమువలనను, పరమాత యగుట 

శీషించు నని చెప్పి, నుందాధికారికి ఆతానుభవోపాయము చెప్త చున్నా (డుః== ఎ చ పై చున 

~ జయ వ్ . న్లో, యది సర్వగహత్యానో ఒళక్యస్తర్టి ధియం వ్రజ, 
శరణం తదధీనోఒంకర్చహిరె పోఒనుభూయ తమ్, 26 

ఇతి శ్రీవిద్యారణ్యకృతా, వేదాంతసంచదశ్శ్యాం 

నాటకదీవస్పమా వః, 
— 0 

వ్యా. ఏవము త్తమాధి కారిణ అ త్థానుభవో పాయమఖి ధాయ, మందాధి కారిణ స్తం 

దర్శయతి---య పీతి. బుద్ధికరణ ల్వే కిం ఫలమిత్యత ఆఅనా-ా-తదధీిన ఇతి. బుద్ధ్యా 

యద్యత్పరికల్చ్య తే, బావ్యామాంతరం వా తస్య కస్య సాకీ 'కేషన కదధీనః పర 

మాశ్ర వానుభూయ కామిత్యర్థః. 

ఇతి శీ ముత్పరమవాంసవపరివ్రాజకాచార్య శ్రీ భారతీ తీర్ణవిద్యా రణ్యమునివర్య కింక శేణ 

రామకృ్ళమ్లాఖ్యవిదుమె విరచితం తాత్పర్య బోధథినీ గామకం నాటక దీప 

వ్యాఖ్యానం సమా ప్పమ్* 

టీ. సర్వ గ్రవాత్యాగః = సర్య్వస్రాపుచిక వ్యవవారత్యాగము; ఆశక్యో యది= 

శక్యము గానిచో, తర్హి =అ ట్లయిన, థియం = బుద్ధిని, శరణంజరక్షీంపు మని వ్రజ = 

ఫుము, _ళణ్=ఆబుదికి, అధినః=అధీకుండగు, వవమ?=కఈవరమాత, అంతః = 
ప్రాన్థింపుము తదద్ధీన-త? బుద్ధికి, ధ్ధి ధీ త్స 
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'దేహాములోవలను, బహిర్వా = చేహముబయటను, అఆనుభూయ తాం = అనుభవింప 

బడుంగాక. 

ప్రాపంచిక వ్యవహారమును వచలుటకు నీకు శ్రి లేదేని, 

బుద్ధికి లోనై 'స్యుచే 'దేహములోవలం గాని వెలువటం గాని వరూపాది 

కము కల్పిం బకుచున్నదో, ఆరూపాదికనునకు సాశీవై, ఆపర 

మాత్ర ను అనుభ వింప్రము, 

ఇది శ్రీనిద్యారణ్యకృతం బగు వంచదళియందు నాటకదీప మను 

సారాంశము, 

ఈ పై శ్లోకములందు బుద్ధియొక్క- గుణములును, వ్యాపారమును సాక్షీ కారో 

పింపంబడుచున్నవి గాని వాస్తవముగా నవి సావ్షీకి నవాజములు గా వని | చెష్పబడెకు, 

బుద్ధియొక్క_యు సాశ్షీయొక్కయు గుణములును వ్యాపారములును వేశ్వే రని నిషా 

వీంవంబడుట వే సావీఛభూతుండగు పరమాత్మ బుద్ధికన్నను భిన్ను6 డని గు స్రాటుంగునది, 

_/ 



చాగానందపకరణము 
టా 

అవ, విద్యారణ్యమునులు 'బవ్యానంది మనెడు గ్రంథమును ఇఅప్పందలంచి దాని 

ఊమోజనమును "మొదట. జెవ్వచున్నాండు:ాా 

వ సోన 'వవవెంమి జాతే తనీ న్న శేషతః ఇ ట్రష్రో ౦దం సృవటీ సిమి జ్ఞ తన్మాన్న్న పతిః, 

వ్రాతం హిత్వా సుఖాయ తే, 1 

వ్యా ఖ్యా నమ్, 

ఇహి-కాముపష్నికానరగ్గ వా థి 

నత్వా శ్రీ భారతీ తీర్ధవిద్యారణ్యమునీశ్వరౌ; 

బ్రహానందాఖిథం గ్రంథం వ్యాకుర్వే బో ధసిద్ధయే. 

వ్యా. చికీర్షితన్య గృంజస్య నిష్ప )తూ్య్యూవాపరిపూరణాయ పరిపంథికల్మ వ, 

క త్తయీఒభిమత దేవ తాత త్త్వ్యానుసంధానలత్, ణం మంగళమాచరక శోశృద్రనృ త్తి 

రమే స ప్ర యోజనమభిధేయమావిష్కుర్వక్ = గ్రంథారంభం ప్రతిజానీ లే. బ్రహ 

'అదమితి. “నిర్వి శేషం వరం బవ సా కూత్కర్పుమనీశ్వ రా) యే, మందా స్టేఒనుకం 

ప్టంతే సవిశేవనిరూపణై 8.” సవిశేష బృవ్యారా పాణాం దేవతానాం తత్త్వస్య నిర్విశేవ 

బు, వారూవత్వాభిధా నాద్భవ్మాణశ్చ “ఆనరదో బ్రా త్యాది శుతిఖిరానందరూప 

కాభిధానాత్ బ్రహానందమి త్యానందరూపస్య బ్రవణో వాచకశబ్దప్రయోగేన “యిద్ధి 

కునసా ధ్యాయతి తద్వాచా వదతీ”తి శ్రుతి ప్రో, క్షన్యాయేన ద్రహానుసంథానల క్షణం 

కుంగళాచరణం సిద్ధం. | బ్రవ్మాణశ్చ సర్వ వేదాంత ప్ర తిపాద్య త్వా క్తత్ప )కరణరూప 

ప్యాస్య గృంథస్యాషి తచేవ విషయ ఇతి ద్ర వశబ్ద ప్రయో గణ విషయశ్చాపి సూచిత. 

ప్రయోబనద్వయం ముఖత ఏవో క్షం. 

ల్ మలో, -చ అ అ జో 

హోనంద। బ్రహ్ ఇవాసావానంద శ్చతి బ్రహానంద! వాచ్య వాచక యో రభేపోవ 

ఐిహిశేత్యు శ్రరార్డే నానిస్లనివృ త్తీషప్రా ప్పిరూవం 

(0 
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ఇారా క్తత్స)తి పౌదకో గృంథో౭వీ ర్రవ్యగంద హో ప్రవమ్యుమోాతి శస్పిక్ ప్రతి 
ఆల్ జి ఇట్ల అగ 2. 5 

పద్య పృతిపాదక రూ లు బ్రవానంబే క్షా వగ త నతి బహి కాముషి కానర్గవ్రాతం 

నహికానాం ఇవాలోశే భవాగాం చేవాపుత్రాదివ్య్వవాం మమాభిమాన ప్రయుక్తానాం 

అధ్యాతి కాదితా పొనాం౦ ఆముష్మి కాణామముషి క వరలోశే భచానాం చ చేహ 
జే 

మనఠానాం వ్రాకః సమూవాః కం అశేషతః నిశ్మోషం యణఖా భవతి తథా హిళ్వా 
థి ఆ , 

పరిత్యజ్య నుఖాయ తే సుఖరూవం బ్ర హావ భవతి. 

ట్రీ, బ్ర హానందం = 9 హానంద మనెడు పృకరణమును, (ప్రువక్ష్యూమి = వెళు 

చున్నాను. కసక్ = అబ హానందము, నిశ్శేషళః = పూర్ణ నముగా, జాతే నలె తెరియం 

బడిన దగుచుండంగా, ఐహిక, ,తే౦ = వహికాముష్మిక = ఇవాలోక్క పరలోక నంబంధ 

ములగు; అనర్థ = అనర్థములయొక్క-; వ్రాతం = సమూవామును, హిత్వా = వడలి 

సుఖాయ తే=నుఖిం చును, (చిదాభానుం డని యభ్యాహారము. 

AEN జ జ - వ్ & ‘ 
తొ, “నిర్వి శషం వరం బ్రహ సావాత్క_ ద్ర మసశ్వ రా యీ 

నా చ, అ స తష కుర్ రీ డి (ట్ మందా న్తే:-నుకంప్వం తే సరు నిరూపణ అస శృతి వ మంచ 

పృజ్జులునిర్వి శేషపర బ్రహ్వమును సామోత్కరిం చుకొననసమర్ధులో వారలు 
వూ రా 

శేషనిరాపణములచేక ననుగ్రహింపా శచున్నా రని చెప్పుచున్నది. 
మజీయు సవిశేద బృహారూవులగు బెవతలయొక్క_ స్వరూపమునకు నిర్వి 
6 

శ్వ బ హరూపతగము ఉప్పంజడుటవలనను, ఆనందో బాహీీ? 
టే ర ఆశి... 

తాది శ్రుతులచెతే చి హామునకు ఆనందరూపతేష్షము వెవృంబడుటవల 

నను, “బహ్థోనందం” అని యో గృంథ మారఠరంభఖింసబడుటవలనను, 

“యది మనసా ఛ్యాయలి తదాస్వచా వదలి” యనెడి న్యాయమువలన, 

చి పనుసంథానలకుణముగ ల మంగళాదరణ మో ల్ ంథమునకు సిద్ధించిన 

దని తెలియవలెను, -ఈన్లోకముమొక్క_ ఉత్తరార్రమందు దుఃఖనివృ త్తి 
ఇష్టప్రా ప్పిరాపమగు ప్ర యోజనద్వయము వెందట నే చెప్పబడెను, 
ఆప్రతిపాద్యు వ్రృతిపాదకరూప మగు బ్రహ్థోనందనుంను 'దెలనిఫొనుటవలన 

ఇహలోకమందుగల చేహ పుత్రాదులయందు “నేను నాదో యనెడి 
యభిమాననుతోం గూడిన ఆధ్యాత్మిక ఆధిభాతిక ఆధిదై విక దుఃఖ 

సమూహంబును, పరలోకమందులణల అత్రి, విధదః ఖసమూహమును నికే 
షముగా విడిచి ప్రుముషుంయు నిత్యసుఖస్వరాూవవర యై, హామే 'తొ నగు నని 

యభిప్రాయము, 
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అవ, బ్రవాజ్ఞానమువలన సర్వాభీష్టములు సిద్ధించు నని చె స్పెడి శ్రుతిస్కృతు 

లను గనువటజి చుచు న్నాండు:-ా- 

న్లో, బవావిత్ప్వరమాప్నోతి శోకం కతి బాత్మవిత్ , 
mM U3 క - 

హా రస ఒనంపిభవతి నాన ం రసో బ్రహ రసం లా ంపెభ్ వ్ ఖో లై 

అడ అజ్, అబ్ జ 

వ్యా. బ్రృవాజ్ఞానస్యానిష్టనివృ త్రీసప్రాపీ హీతుల్వే బహూని (శ్రుతిస్టృతి 

వాక్యాని వ్రమాణాని నంతీతి ప్రదర్శయితుకామస్తావత్ “బృవ్యావిదాప్నోతి వరరి, 

“శుకం హ్యేవమేవ భగవద్ద శేభ్య న్తరతి శోకమాత విదితి, సోఒవాం భగవశ(ోచామి 

wn క్ జ అడ 

తం మా భగవాక్ శోకస్య పారం తారయ త్వితి వాక్యద్యయమర్గ త8 వఠతిబ్రహ్మ 

విదితి. బ్రవావేల్తీతి బ్రవావిత్ వరముత్య్భషమానందరూ పం బ్రా ప్రాప్నోతి అత్మ 

విత్ భూమశబ్లవాచ్యుం 'చేశకాలవస్తుపరి వ్యేదళూన్యం ఆత్మానం వే స్రీత్యాత విత్ శోకం 
ది ది ఆశ ఎం ఆశీ 

స్వసంసృప్రం పురుషం శోచయతీతి శోక స్తమోమూలకి సంసార స్తం తరతి ఆతిక్రామతి, 

అట 
ఎడ జ జ ర్ నా 

ననూదా హృత తై త్తీరీయక శ్రుతి నాకే ద్రహ్మజ్ఞూనస్య పరఃప్రా పీ బాతు తే వావభ్గాన తే 

నానందప్రా ప్రొహేతు తే త్యాశంక్య ఆనందస్తా పెహేతుక్వప్రతిపాదనపరం “రసో వై స్క 

రసగ్ హ్యూవాయం లభ్ధ్వా౭-౭ఒనందీభవ తీతి తదియ మేవ వాక్యమర్థతః పఠ తిరస 

క్ బు) 
జస 

ఇతి. “సత్యం జ్ఞైానమనంతం దవా, కస్తాద్వా నకస్తాదాత్మన ఆ కాశసృంభూతి ఇతి 

ప్రశరణాదౌ బ్రహ్మాక శబ్ఞాభ్యా మఖిహితో య అత్యాఒ సౌ రసః సార అఆనందరూవ 

ఇత్యర్థః రనమానందరూవం దివ్యా లభ బ్రహాహమనస్మతి జా నేన ప్రాప్యానందీ 

భవతి. అపరిచ్చిన్ననిరతిశయసుఖవాక్ భవతి. జ క్రమర్థం వ్యతి శేకప్రదర్శనేన దృఢ 

యతి గాన్య-భలతి. అన్యథా ద్రిహా త్తకత్వజ్ఞానం వివాయ సాధనాంక రానుస్థానేన 

నానందీభవతీత్యర్థః 

దీ. బ వావిజ్ =నిరుణపర బ వామును బెలిసికొనినవాండు, వరంజనిర తిశయానంద 
we ౧ టీ 

రూప బ్ర ప్థామును; ఆప్నోతి = పొందుచున్నాండు. అత్త విజ్ =భూూమశబ్దము మేం జెప్పం 

దగిన ఆత్మ చిటీంగినవాండు, శోకం = త మోమూలమగు సంసారదుఃఖమును) కరతి = 

తరించుచున్నా (డు. రసః = అనందరూపుండగు ఆత , రసంజఆనందరూవమగు, బ వా= 

+ బాశ WH 
అచ fn 

(బృవామును; లబ్ధ్వా = పొంది (ఆహం బ్రవ్వాస్మి యనెడి జ్ఞానముచేత్స, ఆనందీభవతి= 

నిరతిశయానందము గలవాండుగ అగుచున్నాండు, అన్యథా = మణీయొకవిధముగ, న= 

కాజా ల(డు. 
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మాత విత్” అనెడి ఐకరేయశుతి ఆత విదొయు సర్వశోకమునుండి ఆశి లో ఆశే క 
ముక్తుం డగు నని చెప్పుచున్నది. *రళో వై స రసగ్ “హ్యావాయం 
లభ్ధ్వా౬నందిభవతి” అను లే త్తిరియోవనిషత్తు బ్రహ మానందస్వరూప 

మనియు, అట్టి బహస్వరూపవిజ్ఞ వృచేతన్సే ఆనందము లభించు ననియు 
ఉట U3 6 జూం 

చెప్పుచున్నది, కాంబట్లి నిమణ బహామును చెలినీకొనిన ఆత విదయ త గ రూడ్యా ధా 
సంసారదుఃఖనమును తరించి, నికతిశథయానందమును బొందును, బ్రతరో 
పాొయముల వలన నిట్టి యుత్కృష్టపదని లఫింపదు, అని యభిప్రాయము, 

ఆలో AnD 
లో o న్, ప్రతిజ్ఞాం విందతే స్వన్మ న్వదా స్య్యాదథ నోఒభయః, 

కరులేఒస్మి న్నంతరం చేదథ తస్య భయం భవేత్, 8 

వ్యా. నీవమన్వయము ఖే చేస్త ప్రా _వ్యునిస్టనివృ త్తి ప తిపొదనవరాణి వాక్యాని 

పృదర్శ్య అన్వయవ్యతి రే కాభ్యామన ర్ధనివృ శ్రి పృదర్శనపరం 'యదా హ్యేవైవ నీశస్తి 
న్నదృశ్యేఒనాత్తే గ్టడనిరు క్షేఒనిలయచేఒభయం ప్రతిష్టాం విందతే, అథ సోఒభయం 
గతోభవతి, యచా ్యూవైవ. నీకసీ న్నుదరమంశరం కురుతే, ఆభ తస్య భయం భవి 
తీత వాక్యదరయమర్థత్ 2.నుశ్రామతి..._ ప్రతిష్టామితి. అస్యాయమర్థ$. యదా యసి క్ 

ద్ర 5 జ్య మ టే కాలే, హీతి విద్వత్చ్రనిద్ది ('వ్రచర్శవవరో నిపాతం, వ వేత్య్వ్యయ మే వానర్థనివృత్త్యుపా 
Oe ఇ వ 

౫ యోనాన్య ఇతి నియమ నార్థః, నీష ముముత్షుః వతస్పి న్విద్వదనుభవగ మ్యే అద్భశ్వే 
ఇంద్రియాగోభశే అనా్య్యే అనాత్మీయే సర రూవతయా స్వకీయత్వరహి లే అనిరు "క్లే 
నిరు క్షం నిర్వచనం శబ్దేనాభి ధానం యత్ర నా సీ తేదనిరు క్షం తసి న్ని లయచే నిలీ 

యలశే౭సి న్నిలి నిలయనమా థారః సన విద్యతే యస్య తసిక్ స్వనుహిమ్నిస్థి'కే 
ది 6 న్న న 3 రే ఇత్యర్థః _అభయమద్వి తయం, ద్వితీయాద్వ్వై భయం భవితీతి శు లేర్భయశ్టేనాత, 

భ్రయౌహేతు కేదో లత్యు తే. న విద్యతే భయం భేదో యథా భవతి కథా (ప్రృతిష్టైాం 
జ జ టే 2. గ 9 అర్య ఫ్ ఖం (వ్రకనైేణ సంశయవివర్యయరాహి ల్యేన స్థితః ర్రవ్యావాముస్న త్య వస్థానం ప్రతిష్టా తాం 

విందతే గురూవసత్త్యాదినా శ్ర వణాదికం కృత్వా లభతే. అథ తదాసీమేవ స నీవం 
విద్వాన భయం భయరహితం "మోతరూపమద్వితీయం బ్రవాగతః ప్రాపోభవతి, 'బ్రృవా 
వేడ బ్రస్టైస భవతీతి క్రులేః, యదా యస్శి న్నేవ కాలే వీవు ఫూర్వ్యోక్తః వీశస్తీన్న 
దృశ్య త్వాదిగుణశే ప్రత్యగభిన్నే బృవ్లణి ఉదితి నిపాతో౭విశబ్దార్థః, ఆరముదల్పమపీ 
అంతరం భేదం ఉపాస్యోపాసకాదిలతుణం కురుతే వళ్యతి, ధాతూనామ'నేకార్థ 

_శ్వాల్. అథ కదానీమేవ తస్య భేదదర్శినో భయం సంసారప్రయు క్షం దుఃఖం భవతి, 
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కు లతెహైం=ా,ప (ప్రతిష్థను] టీ. యదా=ఎవ్వడు, స్వస్మిక్ = స్వస్వరూవమునందు ప్రతిష్ట 
బహావామసి ” యశెడిస్టితిన్సి, విందే = కందు (సంశయవివ వర్యయరాహిత్యమువేత ' బ్రా 

చున్నాండో, అథ=అప్వు జే, న$౬వాండు, అభయ! = భయరహితు.డు, సాల ఆాఆుకు. 

తసి క” = ఆబ వామందు, అంతరం = భేదమును, కురుతే చేత్ = చేయునెడల, అభ 
UH 

అప్పడే, తస్య = వానికి భయం = భీతి భవేత్ = అగును, 

తా సె వె వ్యాఖా్యనమం దుదహారింవంబడిన “యదా బ్యా్యావై ప 

అభయంప్రతిషాం విందతే” అనెడి శ్రుతి వకాలమందు మునుడును 
విద్వదనుఫవగమ్య మగునట్టియు, ఇంద్రి, యాగోచర మైనట్టియు, స్వరూప 

ముచే స్వకీ యత్వరహిళ మైనట్టయు, శస్టముచే వే వెను 'శేనట్టియు, స్వమహ్ి 
ది గాం 

మయం దున్నట్టియు, అవ్వితి య్య బహైమునందు అఛవు్ధతో సంశయ 

విషర్య్యయ రాహిత్యము చేత, “అహం బహాసీ య య నెకి స్టీతిని గసరూవ 

దేనశ్హ వణమననాదికముల చేత వాంచ సచున్నాండో అవ్వు 'డావిద్యాం 

సుయ్ భయరహిత మోతురూ పాన్వత య బ్రహ్హామును బొందిన వాండగు 

నని చెప్పుచున్నది. “యదా హావ ష ఏకసీ సృన్నుదర. తస్య భయం 

భవతి” యనెడి శు శ్రుతి వాక్యము, ఏప్రనుషుండు ఫే శాలమందు నం రో క్త 

ప ప్రత్యగభిన్న బ్ర బ పాముందు కొంచెమైనను ఉహస్యోపాస కాదిలయణ భేద 

మును జూ చోదేన్నా (డో అప్పుడే యా భదద్భష్ట్రీగ లవానిక్ష సంసార 

ప్రయు_క్షదు.ఖము గలుగుచున్న దని చెప్పుదున్నది. ఇ ట్లీ రెండు శ్రుతి 
వొక శ్యములును అన్వయవ స. ముఖము". బ హాజానమువే వున 

UJ 

ఖో. వాయుస్సూరో ట్టి వహ్నీ రిం దో మృత్యుర్జన్థాంత శేషం శరమ్, 

కృత్వా ధర్మం విజానంతో౬; సాకి సత్యా చరంతి హి, 4 
వ్యా. ఛేదదర్శినాం భయం భవతీ కద ధరం దృిహ్మాల్టెక క్వజ్ఞానరహితా 

నాం వాయ్యాదీనాం భయప ప్రదర్శనపరం 'ఫీపా౭.సాద్వాళః పవతి ఇత్యాది మం త్: 

మర్గశః పఠతి. వాయురి తి. వాయా్వదయో జగన్నియామక ల్వేన (ప్రసిర్ధాః పంచ 

'చేవతా అతీ"ే జన్మ ని ధర ర మిహ్లైఫూర్తాదిలథ్ ణం విజానంతో౭పీ కైన పూర్వక మనుష్టిత 

వంతో ఇఒస్యంతరం _ వ ప్రశ్యగృ్వుణో శ్ళేదం క ఖానా దృవ భీత్యా౭సి, న్యా 

య్యాదిజనని చరంతి స్వస్వవ్యాపానేషు సదా ప్రవ ర్ష రంశే. హిశబ్దేన శ “భయాదస్యా 

గ్ని స్తపతి భయా త్తవతి సూర్యః, భయాదిం ద దృళ్చ వాయుశ్చ మృత్యుర్థావతి వంచమో 

ఇతి కఠశు,త యమేనోక్తాం వ్రసిద్ధిం వర్మి 
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టీ, వాయుః = వాయువు, సూర్యః = = సూర్యుండు, వహ్నిః = ఆగ్ని, ఇంద్ర, ద $= 

ఇం దుడు, మృత్యుః=మృత్యువు; జన్తాంత రే= జన్గాంతరమందు; అంతరంజేదయను; 

కృ తాష్ట=చేసీ, ధర్మ ౦=ఐధర్మ మును, విజానంతో2 ప= ఏతేంగనవానై నను, భీ త్యాజభయము 

వేళు చరంతి పాంసంచరిందుచున్నారుగదా ! 

తా, జగన్నియామకత్వనుచెత సువ్రస్ సీదులగు వాయువు, 

సూర్యుండు, అగ్ని, బందు దు(చు, మృతువు న ననెడి యీ పంచ బేవకలును 

వూరషజన్న మందు ఇషా ఫా రాదిలక్షణముగల ధర్మ మును జ్ఞానపూర్వక 

ముగా సనుష్టానము జేనినవారై నను, ప్రత్య గాత్మబ, బృహూములను "భేద 

బుద్ధితో జూచిన ట లగ అగుటచే సీవాయహ్యాదిజన, ములయందు బ్రహ్ 

మనకు ఫీతిజెందినవార లై తమతమ న్య్యాబారనుల లయందు6 యవ దించు 

- చున్నా రని ఫపా౬స్తాద్యాతేః వవత” ఇ్రక్యాదిమం త్రము చే గ్చాదున్నది. 

ఈ వ వ్ర కారమే 'భయాదస్యాన్ని స్థ వత్” ఇ్రత్నాది | క్ర శ్ తియుం జెవ్వు 

చుష్నెది. 

ఇర్గ 

అశం = నే 
న్, ఆనందం బ్రహణి విద్యా న్న దిభతి కుకశ్చన, 

స అ a న A, Tr x 
ఏత మేవ. తే ననై్నైవా చింత 'కర్థాగ్ని సంభృ ౫ ॥ లి 

వ్యా. నను “కరతి శోకమాత తవిదిత్యాది షూదాహృతవాక్యేషు బి ద్రహ్మనందజ్జాన 

స్యానర్థనివ్భ త్తి తప్ వాతుత్వం స్పప్వం నావభాసత ఇ త్యాశంళ్య తథా (ప్రతి పొదనవరం 

వాక్యముదాహరతి..._అనందమితి. రాహోళ్ళిర ఇత్యాదివత్ 'భేదవ్యవటబేశ శ్ర వచా 

రిక8, ద్రవాణస్స పరూవభూతమానందం విద్వానవరో త తయా జానక్ పురుషః కుత 

శ్చన కస్తాదపి " ఐహికభయహేతోర్వా ్యాధ్యాచేః పారలౌకికభయహేతోః పాసా 

'దేర్య్వా న న్ బిభేతి భయం న ప్రాప్నోతి. నను తే త్త విద? పాపాదేర్భయం నా స్లీతి 

వళక్కుతోఒవగమ్యత ఇశ్యాశంక్య తక్ప)తిపాదకం, 'వీకగ్ హచావన తపతి, కిను 

వాగ్ం సాధు నాకరవం, క్రిమవాం పొవవుకరవిమితి వాక్యమర్గతః కఠతి.. ఏళ మితి, 

కర్తాగ్నిసంఛృళా పుణ్య పొవరూపకం కర్మెవాన్ని! అకరణకరణాభ్యామగ్ని వళ్ళంతావ 

"పాశతుతో్య తేన సంభృతా సంపాదితా ఏషా, పుణ్యం నాకరపం, కసా తాపం తు 

కృతవాక్ కుత ఇల్యేవంరూపా చింతా ఏత మేవ తత్త్వనిదమేవన తేల్ న సంతాప 

యుత్ నాన్యమవిద్వాంసం, సతు తయా చింతయా నదా సంతవ్య త ఇశ్యర్థః 

ట్రీ, ద్రైవ్హాణకి = బ్రవాముయొక్క్ల; ఆఅనందంజఅనందస్వరూవము శ; విద్వాక్ = 

అపరోత్షత్వమువేం 'జెలిసికొనినవాండు, కతశ్చన = దేనివలనను, న బిఛేతి = భయమును 
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పొందండు, కర్గాగ్ని సంఛృ తా=కర యనెడి అగ్నివలన నం పాొదింహంబడిన, వషిజళఈ, 

చింతా=చీంత, ఏత మేవ=కఈబ్రవ్యా టే వేత్తనేే న తజచ్సీల్ =తపీంచంబాలదుం 

తా. “ఆనందం బప్మ పాణో విద్యాన్న బిఖేతి కుతళ్చని యనెడు 
తె చై_త్తికియక శ్ తి బ్రహృస్వరూపమును ఆపరోకముగా  నెజింగిన 

హవిదుయ ఇహమందూ వ్యాభ్యాదికము చేతను, పరమందు సాపాధి 

ePID భయమును బొందం డని చెప్పుచున్నది. మజీయు, “వతగ్ 
హావావ న తపతి కిమహాగ్ సాధునాకరవం, కి మహం పాపముకరవమ్” 

అనెడి శ్రుతి పుణ్యము చెయనినానికి "అయ్యో నే నెందుకు ఇ పుణ్యము 

చేయలేదు” అనియు, పావముచేసీన వానికి “అయ్యా నేను పొవము 

నేల చేసితి” ననియు చింత కలిగిం చుననియును, అట్టిచింక తత్త (జ్ఞానికి 
గలుగ దనియు: జె; వ్వుచున్నది, 

అవ. ఈ పైళ్లోశములలో బ్రృవాజ్డానికి ఎట్రిఖీతి గాని శోకము గాని, చింత గాని 
ర్ల 

లే దని సెప్పి, ఆక) శకండుటక కారణమును, వి ఎవ్వూడు ఉండునదియు ఈ శ్రీ ౦ది 

శ్లో కములలోం బెవ వుచున్నాండు:--- 

నో. ఏవం విద్యా న్మర్మ ణీ జే హి తక్వాత్తానం స రేత్సదా, 
కృతే చ కరణీ సత రూపే కైవైహ పశ్యతి, 6 

డా యశ యాయ 
వ్యా. పుణ్య పాపయోర తావక ల్వే "హేతు ప్రదర్శన పరం 'సయ ఏవం విద్వానే 

శే ఆత్తానగ్ స్ప ఎణులే, ఊళ హ్యేవైమ ఏశే ఆత్తానగ్ స్పృణు లే ఇతి వాక్యద్వయే 

మర్థతః పఠతి ఏవమిలి. స యః కళ్చిత్సుమాచేవయు శేన ప్రకారేణ “సయశ్చాయం 

పురుషే, యశ్నాసావాది ల్యే స నీకి ఇత్యనేన దృకాశేణ విద్వాక్ - జానక్ ప్రవ ర్రశే. 

స వలే పుణ్య పాపే హితే త్య ధ్యాహార). ఆత్తానం బ్ర హాఖిన్నం ప్రత్యంచం స్ప థణు 

కే పీణయలతి సదా స స లేదిత్యర్థః యతః పుణ్యపావయోరి, థ్యా త్వానుసంథాచేన 
(WU 

హోనం కృతం అతః తద్విషయా చిచ్చెవ నా స్తీ కుతః తన్నిమి త్తకస్తావ ఇత్యఖిప్రాయః, 

కించ నీష విద్వాక్ వలే ఫూర్వో శ్ ఉభే పుణ్య పాపరూ పే కర్త సీ చేహపాం చి యాది 

ప్రవృత్యా జని'లే స్వాత రూపేణైవ, “ఇదగ్ సర్వం యదయమాక్తే' శ్యాదిచక్యో క్త 

పృకాశేణ పశ్యతి జానాతీక్యర్థః, అతః స్వాత్తాఖన్న త్వాదవ్య తా పకళ్వమితి భావ 

టీ, ఏవం = ఈవిధముగా, విదాషక = = (బ్రృవామును చెటీంగ్నినవాయడ్సు ద్వే = 

రెండెన, కర ణీ = కర లను హిత్వా = వదలి సదా = ఎల పుడు, ఆతానం = పర 
యా శీ శీ య క 

మాతను, న శేలత్ = న రించును. కలే = చేసిన, కర ణీ = పుణ్గపావకర లను నీమజ 
ధరే చాలీ — జాడ దే 

ఈవిద్యాంసు(డు, అత రూ పేణై వ = ఆక గనే వళ్యతి = చూచుచున్నాండు, 
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తా, “స యహ్చాయంపురుప్పే యశ్చసావాదిత్య స స ఏకకి” *సయ 

వ్వం విద్యానేతే ఆత్మానన్ స స్ప ణు తే” అనెడి శు శ్ర తివాక కములు, 

ఏప్రరుషుడు తనయందును సూర్యునియందును సమ _స్థ్రభూతము 

లందును గల ఆత్మ యొక్కయ యని యజఆింగి పృవ_ర్టించునో, 

అట్టి పునముషుండు పుణర సావముల నంటక, బ్రహూమునకం కె నఖిన్న 

మగు వత్యగాత్మను సర్వదా స్మరించు చుండు నని చెప్పుచున్నవి, 

అనంగా, పుణ్య సాపములు రెండును మిథ్య యనెడి అనుసంధానము 

చత, ఆవుణ్యపావచింక యే లేకపోవుటవలన  .తన్ని మి త్తకద్యఖము 

జ్ఞానికి కలుగనే కలుగ దని యభిప్రాయము, మజియు, “బ్రదగ్ సర్వం 
యదయమాళత్తా” యనెడి శ్రుతి ప్రకారము, దేశ ఎాంద్రి, యాది ప్రవర్త ర్త 

నముచేతం గలిగాడి ప్ర ఇష్ట పొపకర్శ లు సర్వమును ఆత్త యగ (సగ సరూప మే 

యని తలం రుటచేక ఆ పుణ్య సొవములు జ్ఞానికి దుఃఖ కనులు "కావ 

అని” ఉభే ౫ వార్జవై హ వలే ఆక్షాన్న స్పృృణు తే” అనెడి శతి చెప్పు 

చున్నది. 

ఆవ. కర్మ ము లనేకములు, ఆకర ముల స్వరూపమే తా నని తెలియనపుడు వాని 

నాత్ర గా భావించు బెట్టు? అనిన, కర మేలు నళించుటకు మణియొక సాధనమును జెప్పి. 

శు తిని పఠించుచు న్నాండు:--- 

సో భిద్యతే హృదయ గ ంథి శ్లిన్యంతే సర్వసంశ యాః, 

మీయంలే చాస్య కర్మ క-రాణాి తసి కా ద్భస్రె శ దరావచే, 7 

వ్యా. నను “నా భుక్తం కీయ కర్ణ కల్పకోటిశతై' రి పీత్యాదిశా స్రనద్భావా 

దనాదోొ సంసారే బహుజనో పార్టి లేషు పుణ్యాపుణ్య లత శేషు కర్మస్వసంఖా్యా లేవ్వ 

ప్రసిద్ధ ల్వే నాత్మ తయానుసం థా నాయోగ్యేవ సతు కథం తద్విషయా చింతా న భవే 

దిత్వ్యాశంక్య సనిదానానాం లేషాం త్త పక సేన వినాళిత తాషన్న చిం తాజనకత్వమి 

త్యళిప్రాయేణ హృదయ గ,ంథ్యాదివివృ త్తిపరం ముండ కాది శ్రుతిషస్థి తం వాక్యంపఠ బి 

భవ్య లే ఇతి. వరావలే వరమపి హిరణ్యగర్భాదికం పదం అవరం నికృషం యస్తాత్తసి కొ 

వరాత్యని దృష్టే సాకూత్క్భృ తే అస్య సాకూ త్కారవతో వృాదయస్య బుబ్జీః చిదాత్మ 

నశ్చ గ గ్రంథివత్ దృథఢసంశ్రేషరూపవత్త్వాత్ గ్రంథిరన్యోన్యా ధ్యాసో భిద్య లే విదీర్య 

శే వినళ్య తీక్యర్ణః సర్వసంశయా? ఆతా బేహావివ్యతిరికో? న వా! వ్యతిరికో.వి కర్శ్భృ 

త్యాదిభర, యో? న వా? అక ర్రుల్వేఒని కన్య ప్ర బృవాణో ఛేదో౭. స్టి! న వా? అభే 
డేవి తతో జ్ఞానం కర్థాదెసహితం ము క్టిసొథనం వరం చేత్యాదయః ఛివ్యం'ే చె ్టధీ 
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(క్రియంతే. త్ర త్త ర్! సాకొతక్కృతస్య వస్తునః సంశయవివర్య్యయనిషయ త్యాదర్శనా. 

దితి భావ, కరాణి సంచితాని పుణ్యాపుణ్యలతణాని , శీయం కే స్వనిదానాజ్ఞాన 

వినాశేన వినశ్యంతీతి, 

టీ, వరావళే = కార్య కారణస్య రూపమైన, కసిక్ = అఆబృహము; దృ 

సతి = చూడంబడంగా, వాదయ్యగంథిక = చిదచిద్ద్రంథి (అనలా నన్యోన్యాధ్యా 
సము), భిద్య లేఐవిడిపోవుచున్నది. సర్వనంశయాకిజజన్ని సంచేవాములును;, ఛిద్యం లేజు 
ఛేదింపబడుచున్న వి. అన్య = ఈజీవుని యొక్క, కర్థాణి=కర్మ ములు, శీయంతే = 

శీణించుచున్నవి. 

తా. “నాభు కం శ్షీయతే కర్ణ కల్పకోటిశజై రపి” అనెడి 
శా స్త్రస్థితివలన, అనాదియగు నీస సంసారమందు బవాుఎజన్మములనుండి 

సంపాదీంపయిడిన పుణ్యవాపకర్క ములవలనిఫలము కల్పకోటిశతములవే 

నయినను అనుభ వింపక తీర దని అెలియుచుండలా ఆకర్మ విషయమైన 

చింత జ్ఞానికి "లే లక పోను కెట్లు? అనెడి శంక కలుగయా, హారణ్యగర్భాదిక 

వదముకంశు శ్రేష్టమైన, పరమాత్త సావూత్క._రింపంబకుటవలన, నట్టి 

ఆత్మసాము త్కారముగలవానికి హృదయ గ్రంధి ఛేదింసంబడు ననియు, 

అట్లు సావాత్క_రెంసంబడిన ది హన స్తువునందు సంశ యనిపర్థయవిష 

యములవలనం గలిగౌాడి సకలసంశయములు  చీల్సి వేయం (నివ ర్థింసల 
బడు ననియు, మూూలజ్ఞానమును సంచితకర్మయు నశించు ననియు శ్ర తి 

రూపక మగు సీన్లో కముయొక్క_ అభిప్రాయము, [బుద్ధికిని చిదాత్త కో కను 

గ గృంథివ లె దృథఢసంనై శేషరూపను గలిగయుండుటవలన హృదయగ గంధి 

యనంగా ననో్యోనాా థధ్యాసము.) 

అవ. కొన్నిశ్రు తులు కర జ్ఞానములు శెండిండిని మోక్షసాధనములుగ చెప్పు 

చున్న పుడు జ్ఞానమునోనే మోజో మే ట్రనిన చెప్పుచున్నాడు 

నో తమేవ విదాషన త్యేతి మృత్యుం వంథా న చేతరః, 

జాలా దేవం పాఠశవహాని &ీణె ౩ శేశె ర్న జన నృభాక్ , 8 
యి ౧M 

వ్యా. నను, “కర్య న్నే వేహ కర్గాణి జిజీవిషే షచ్ళతన్ం నమా, వవం త్వయి 

నాన్య భతోజప్సి సిన కర రృలివ్యలే నళ విద్యాం చావిద్యాం చ యస్తద్వేదోభయగ్ 

హి “అవిద్యయా మృత్యుం తీర్హా విద్యయా ఒమృతమశ్ను తి ఇత్యాదిశ్రు తేఖళర్య 

వహీ సంసిద్ధి మాస్థి తా జనకాదయక, యథాన్నం మధుసంయు క్షం మధ్ధు చాన్నేన 

స 

కొ 



798 శ్రీ వేడాంతవంచద రి వీకాదళ ప కరణము 

సంయుతం, ఏవం తవశ్చ విద్యా చ సంయుక్తం "భేషజం మహాల్ ” ఇత్యాదిస ఎ తేక్చ 

శీవలస్య వా క్షానన్య సముచ్చితన్య వా కర్త ౯కో ము క్హే బాతుతం స్యాది త్యాశంక్యో 

చాహృతవాక్యస్థలేవావి తపళ్ళ్శబ్దస్య పావనివ్య త్తిరత్వాల్, ? అస్థితా ఇతి ఆజ్ ఫూర్వక 

శబ్బస్య పౌపనివృ శ్రిపరత్వ్యాల్, నంసిద్ధిళ బ్లేన చ జ్ఞాన సాధన చి శ్రశుద్ధ్యభిధానాద్విద్యా 
శజేన చో పాసనాయా వివక్షి శత్వాన్న కర ణో "ము _క్రీసాధనత్వమిత్యభిప్రాయేణ సాధ 
నొంకరనిశే షెభపరం “త మేవం విదిశ్వాతిమృత్యు మేతి, నాన్యః పంథా విద్గకేఒయనా' 

యేతి శ్వ తాళ్వ తరవాక్యమర్థత$ పఠరలి.._తమేవేలి. తం పూర్వక ళం పరమాత్తానం 

విద్వానేన మృత్యుం సంసారమ్యేతి అతిక్రామతి ఇతరస్పము చ్చయరూప శేవలకర రూ 
పోవా పంథా మార్లో మోమీపామో న శ నైవ విద్య లే. ననూదావ్భాతాను శ్ర్రు కు తిప్ప 
న్వయవ్యతిశే కాఖ్యామైహికానిష్పనివృ తి త్రిరేవ ప్రాధాన్యే నావభాస లే నాముషీ షికీత్యా 

శంక్యాముషి క షికస్యానివ్రన్య భావదిజన న వ్రూర్వకత్యా కన్య సనిదానస్యాభావప్ర, లిపాూదకం 

% 6 కాళ్వా దేవం సర్వపాశావహానిక తీణః నా రన మృత్యు ప పహాణి” రితి శ్వా 

క్వతరవాక్యమర్థతః పఠతి జ్ఞా క్వేతి. జేవం స్వప్ర వ, కాశం వ్రత్యగభిక్నం బ్బ 

జ్థుత్వా ఆపరోత తయానుభూ న స్థికస్య కామన్టోధానీనాం సర్వేహోం పాశా సన 

పోనిర్భవలి?. శె తేక పాశశబ్రాభిధేయెః 'రాగాదిిః శః శణె ర్న పె భావిజన్ల హీతుక్ష 

రారంభాయోగాశ్చతన్న ప్రాప్నో తీత్యర్థః, - 

టీ. తమేవ = ఆయాత ణే, విద్వాక్ = ఎఆింగిన వాడు, మృత్యుంజమృత్యు 
వును అల్యేతి = అత్ని క్రమించుచున్నా(డు. ఇకరః పంథా? = జ్ఞానముకంటె వేలొక 
మార్లము, న చ లేశేలేదు. చేవం = స్వప్ర, కాశు:డగు వర మేశ్వరుని, జ్ఞాత్వా తెలిసీ 

కొన్ని పాశ హోని;=కామక్రో ధాపిరూపసర్వబం ధముల యొక్క హాని (యము), భవతి= 
అగుచున్నది. నశ; = పాశశబ్దమే పేరుగలగల రాగాదులతోడి వ్యసనములు, తై ర్ 
నాళమును బోంచుచుండంగా, జన నృఖాక్ =జన్న ముల నొంచెడివాండు, న = కాడు, 

తా, “కుర్వ న్నే వేహ కర్తాణి. .... .విద్యయాఒమృతమన్ను తే” 
— రీ 

ఇర్యావస్ర తులును, “కర రృణైవ హీ సంసిద్ధి, .. భేషజం మహత్ ,” ఇత్యాది 
స్మృతులును జ్ఞా జానస సహితకర్యవ ము ము _క్టిహా తువగునని చెప వ్వుచుండంగా, 

సేలజ్ఞానము | ము క్రిపే కువగు నని చెప్పుట యె ట్లనిన, ఈ చెప్పంబడిన 
వాక్యములందు ఇహజశేబ్దనునకు పాపనివృ శ్తిపరత్వము కలిగియుం 
డుటచోతను, సంసిద్ధిబ్దము చేత జ్ఞనసాధనచి _్తశుద్ధి చప్పంబడుట 

వలనను, ; విద్యాశబ్దముచే ఉపాసనను విధింపబడుట వలనను కర్త ము 
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ము_క్రిసాధనము కానేరదు, “తమేవం _విదిత్వాతిమృత్యు మేతి నాన్యః 
వంథా విద్య లేబజయ రాయ,” అనెడి శతి పరమాత్మ నెటింగినవా౭డే 

మృతుర్ణియు క్ర క మగు సంసారమునుండి విడువంబడు ననియు మోతు. 

ప్రా_వ్రీకి జ్ఞూనముదక్క. నితర సాధనము లే దనియు జెప్పుచున్నది. 
మజీయు, గజాలా చేవంి.. వసరు పహాణి. అనెడి శ్రుతి జ్ఞానికి 

భావిజన సహిత వరలోకసంబంధదు; చేదని చెవ్వచున్నేది. కనుక 

బ్రహ్మజ్ఞానికి టు వరలోకసంబంధదుఃఖముగాని 

లేదు. అనంగా పునర్ణనము కలుగ దనుట, కర్మములు చి _క్తకుద్ధిద్వారా 

పరంపరాజ్ఞానసాధనములగును గాని కేవలము జ్ఞైనసాధనములు గావు, 

అవ జ్ఞానులకు గూడ నిష్రానిష్టఫలంబులు గలుసచున్నవి గాన, జ్ఞానులకు 

కర నివృత్తి శ దని శంకింపంగా; జ్ఞానులకు శోకమోవాదు లుండ వనుటకు శ్రుతిని గను 

పజ చుచున్నా (డు: 

నో, "దేవం మతా హర్షనశ్ కౌ జహాతేర్థ త్రేవ ఎధేర్భ వాక్, 

నైనం కృతాకృళలే వుణ్యపావే తాపయతః కర్షచిత్ , 9 

వ్యా. నను శోకతరణాదిఫలం (శ్రూయతే ఏవ నానుభూయ తే జ్ఞానినామపీపా 

నిప్తపా పి పరివోరార్థం ప్రకృ త్తిదర్శనా వత్యాశంక్య దృ-థాపరో తుజ్ఞానినాం తదభావ 

ప్రతిపాదన పరం 'అభ్యాత యోగాధిగమేన చేవం మత్వా ధీరో వార్ష శోకొ జవ తీతి 

కఠశ్రు తి వాక్య మర్గతః వళ తి. దేవమితి, ర్య వాన వాచ ర్యాదిసాధననంబన్నో 

"జీవం చిదానందాదిల క్షణం మత్వావగమ్యా త్రై వాసీ సి న్నేవ జన్మ ని హర్ష శోకా జహాతి, 

“వళఠమేవ లపపే పేన్స్నెపా చింతా కర్తాన్నిసభృతే' త్యుక్తాశ్లై విశేష ప ప (ప్రదర్శన పరం, 

నం కృతాక్ళతే తవళి ఇతి యాజ్ఞవల్క్య బ్రావణవాక్యమర్గక। పఠతి నె నమితి. 

ఫూర్వమకృతం పుణ్యం కృతం చ పోవ 0 తత్త సవిదస్తావ పెహేశుర్నభవతీత్యు క్ష కం, ఇవా 

తు కృతమకృతంవా పుణ్యం పాపం వా తథావిధం తావకం న భవతీత్యుచ్యత ఇతివిశేష8, 

తథాహి, కాబో నామ చి క్షవికారవిశేవః. పుణ్యం క ఎ్రతేం సద్ధర్శ లవణం వి కారముళత్చొ 

దయలి. అకృతం విహూదం పపం పున స్తచైపరీ ల్యే నాకృతం వార ర ముత్వ్చౌాదయతి 

కృతం విషాదం, తత్త్వవిదస్తు ఉభే అప్యుభయవి ధవికారహే హతూ న కదా చిద్భృవఠః, 

అవి క్రియ బృవరూ పత్వజ్ఞానాదిత్యళి ప్రాయః 

టీ, చేవం = వరమాత్మను;, మత్వా = తెలిసికొని ధైర్యవాక్ = థీరుండు 

అత్రైవ = ఈ జన్మమంచే, హర్ష శోకా = నుఖదుకిఖములను జవోలి = వదలి పెట్టు 
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చున్నాండు. వీనం = క్నబృవావిదుని, కృతాకృ'లే = చేయంబడినట్టియు, చేయడ 
నట్టియు పుణ్యపాపే = పుణ్య పాపములు, కచిల్ = ఎప్పుడును న తావయత।! ఆ 

కపింద నయన 

తా. ఇష్టానిష్టప్రాప్సి విప: హారముకొొణకు జ్ఞనులందును టబ్రవృత్తి 

కనబడుచు మనో ఆత వే త్స దాఃఖమును సేరించు నని ఇన్పంబడ్న 

ఫలము శొస్త స్త ముచే విసబడుచున్న బే ద కాని అనుభవసిద్ధముగం గను 

వడుట లేదు, అనిన, బ్ర హూ చ రాాదిసాధనసంపన్నుండు శు తే _త్త్ జ్ఞానము చేత 

చిడానందావిస్వరూపరత్షణములుగల వరమాత్తే ను అవరోకుముగ 

నెణింగి, యిీజన్మ మంచే విషయలాభాలాభనిమి త్త తకసుఖదుుఃఖములను 

విడుచుచున్నాండం. “అధ్యాత్మ యోగాధిగమేన చేనం మత్వా ధీరో 

హర్షశోళా జహాతి” అనెడి శ్ తి దృథాపర్ రోతుజ్ఞానముగలవానికి 

ఇహైనిష్ట్రపా కి వీపరపరముకొఆకులో బ్రన్ఫ్తి శ్రేయే లే వన్ ప్రతిపాదించు 

చున్నది, "కనుక అత్మ ప త్స దుఃఖనును తరించు ననుట అసుభ్గవనిద్ధ మే 

యగును. మజీయు, చేయండని పుణ్యమును, చేయంబడిన పాపమును 
జ్ఞానికి తాప "సాతువులు గా వని వూర మె సనశ్లోకమునం జెప్పయడిన 

అన్థమందు “నైనం కృతాకృతే తపకబతి” యనెడి యాజ: జ్ఞైవల్య్యబ్రాహణ 
వేశ్యను వ 5 రించుచన్నది, ఈయ్య "'మెటుల ననగా. తాప సోనునది 

చి త్తవికారభేవము కనుక పుణ్యము చేయంబకిన దగుచు సుఖలతణ . 

వికారమును గలిగించును. చేయలబడనివగుచు దుుఖలతణవికార 

మును గలిగించును. దీనికి విజరితముగా పావనము చేయంబడని దగుచు 

సుఖలవతణవిశకారమును గలుగంజేయును, చేయంబడిన దగుచు దుఃఖ 

లవతణవికారమును గలిగించును.. జ్ఞానికో, “నేను అవి క్రియ బా 
రూపు (డను అనెడి త _క్తే పజ్ఞన 'ముండుట చేతం బూర కృదవిధ 

వికారహాతునులును ఎవ్పటికిని గలుగ వని తెలియవలెను, 
జ ఆవ, ఈె సెవాక్యము లే కాక ఇంక చెన్ని యో శు తివచనములు బ్రవ్మాజ్ఞానికి 

శోళమోహములు లే వని యుద్ధోషించుచున్నవి, 

న్ ర్తి త్యావ శ్రుత యో సహ్వ్యః పురాణే ః స్థృతిభిస్సహా, 

బ్రహ్మాజ్ఞూ నెఒనర్థహానిమానందం చాప్యఘోషయకా, 10 

వ్యా. శన్వియంత్యేవ వాక్యాని ప్ర ప,మాణాని? నేళ్యావా---ఇత్యాది శ్ర్రు శుతయ 

ఇతి. అదిశబ్దేన “ఇవా చేదవేదీదథ సత్యము శి సిన ేదివో వేదీన్మ వాతీ విని య 
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వీతద్విదురమృతా స్తే భవంత్య-భేతళే దుఃఖమేవోవయంతి. తద్యో యో జేవానాం 
(పృత్యబుధ్యత నవవ తదభవత్ నిచాయ్య తం మృత్యుముఖా త్రము చ్యుత" ఇలాగె 

ద్యాశ్ళు)కయో గృవ్యాం తే. 'సర్వభూతస్థమా తనం సర్వభూతాని చాత తని, సంపశ్య 

న్నాత్మ్య నా జీవె వై స్వారాజ్యమధిగ చృతి. శత తృజ్జస్యాత్య విజ్ఞానాద్విశుద్ధిః వరమా 

మతే త్యాది పురాణస్యృృతివచనై సృహ ప్రూణాసీత్యర్థః. ఉదావృాతానాం శ్రు శుతి 

టీ, బహష్ట్యకః = అనేకములై న, ఇత్యాది శ్రుకయః = ఈమొదలగు | శ్రుతులు, 

పురాణెః = పురాణములతోడను, స ౧రశిభిః = న ఇతులతోడను, నవా = కూడి, స్త స్త చపా 

బ వాజానే = బపహాజానము కలుగంగా, అనరపహానిం = అనరవరిహోరమును, ఆనందం 
4 SE | థి థి 
చావీ = ఆనందమును అఘాోేేవషయక్ = ద్రం 

తా, హవేదవేదీ.. . .ముఖాత్న్ర్రముచ్చ 73 ఇత్యాది 

శ్ తులును, * ర్వభూతస్థమాత్తానం. 2 గచ్చతి” ఇత్యాది స్మ సతు 

బసు, “కే త్రజ్ఞ స్యాత్త విజ్ఞానాద్వళుద్ధి: పరమా మతా?” ' _ ఇత్యాది 

పురాణ వాక్యములును, బై హజ్ఞానము చేత దూఃఖనివ్భ త్తి యగు ననియు, 

ఆనందము గలుగు ననియు ఘోషించుచున్న ని. 

అవ. ఆనంద మెన్ని విధములో చెప్పుచున్నాడు; 

న్, ఆనంద సీ స్రీవిధో బ్రహానందొ విద్యాసుఖం తథా, 

విపయానంద ఇత్యాడా బ్ర బ ప్లోనందో వివిచ్యతే, 11 

వ్యా. నను బ్రహానంద ఇత్యానందప దస్య బ్ర బృవూపదేన విశేషణా దానందాం 

తరము స్తీత్యవగమ్య లే. స కతివిధః? కీద్భశశ్చానండ ఇతాగ్థికాంయాయాం త దృేదదర్శన 

ఫూర్వకం బ్రహానందవి'వేచనం ప్రతిజానీలే.__ఆనంద ఇతి, బ్రహానందడో విద్యానందో 

విషయానంద ఇత్యనేన ప్రకాలేణానందస్య తై క్రైవిధ్యమవగంతవ్యం, తత్తే తరయో 

రానందడయోర్భ హన ందమూలక తొ వ్రదాదావధ్యాయ త్ర, త యే 

కు (ప్రదర్శ్యత ఇత్యర్థః 

టీ, బ్రహ్జానంద3 = బ్రహానంద మనియు, తథా = ఆలాగుననే, విద్యానుఖఏ = 

విద్యాసుఖ మనియు, వఏిషయానందక=విషయానందమనియు, ఇతి=కశలాగును ఆనంద$= 

ఆనందము, త్రివిధ = మూ:డు విధములుగ, వివిద్య'లే = విభజిరిపబడు చున్నది. 

తా. బ్ర స్థోనందము నిద్యానందము విషయాసందము నని ఆనం 

దము తి త్రి విధము, "అందు బ్ర ప్లోసందను నిరళూపింవంబడును, 

సంకర శే 

ద్రవ్యోన దో విభజ్య 



502 వేదాంతపంచదశి, వ కాదళ ప్రకరణము శ్రీ 
ఆవ. బ్రహ్మ మానంద మనుటకు తై ల్తిరీయ శ్రుతి ప్రమాణము:---- 

న్, భృగుః పుత్రః వితుళ్ళ్ను ఏళ) వరుణాద్బ )హలతుణమ్, 9 

ం ల కా ॥ 
అన్న స్రాణమనో బుద్దీ _స్త్య క్యానందం జజ్జి వా౯ా 

వ్యా. కత్రాదౌతావ శె త్రిరీయ శ్రుతిపర్యాలోచ నాయామానందరవావం బృహ్హావ 

గమ్యత ఇక్యభి ప్రాయేణ భృగువల్ట్యా ఆర్థం సం కు -పీణ దర్శయ తి_భృ గురితి, భృగు 

నామకః పుత్రః వితుర్వరుణా ఖ్యాద్బ )న్యాలతణం 'యతోవా ఇమాని భూతాని 

జాయం లే, యేన జాతాని జీవంతి, యక్పయంత్యభిసంవిశంతి, తవ్వి జిజ్ఞాసన్వ్ట, 

కద్భ హో క్యేవం రూపం శ్రుత్వాన్నమయాదికోశేషు. తల్లక ణానంభ్ల వేన "తేమోను 

బ్రవాత్వం నిళ్చిత్యానందమయకో శే వంచమావయవ లేర్షన న శృతి స్ట 

వ త వానిత్వ ర శుకం బింబభూత మానందం బ్రవ్వాలక్షణయోజనయా ద్రహ్హత్వన జ్ఞూతవాని సర్గ 

టీ. భృగుః = భృగుమహర్షి; పితు? = తండ్రియైన, వరుణాల్ = వరుణునివలన, 

చ్రివ్గాలతణం = వరబ్రహ్మలత ణమును, శుక్వౌ్ష = వినీ, అన్న ప్రాణా మనోబుద్గీ జ 

అన్న ప్రాణమనోబుద్ధులను, త్యక్త్వా = వదలిపెట్టి, ఆనందం = ఆనందస్వరూప ముగు 

బ వొమును, విజజి వాక్ = తెలిసికొ చెను. 
టాలీ వ 5 

- ఇ గ కస్ట అరల గ 

తౌ, భృగుమహర్షి రెండ యగు వరుణునివలన బ్ర, పహాస్వరూవ 

మును విని అన్నమయాదికోశనులయందు బ్ర హులతేణములు సంభ 

వింపమిచే ఆకోళనములకు బృహత్వము లే దని నిశ్చయించి, ఆనందమయ 

కోశమందు పంచమానయవత్వము చేత “బృహాపుచ్భంప్రతిక్రై” అనెడి 
wp WG 

శ్ర తివలనం చెలియయనకుచుండెడి బింబభూశతమగు ఆనందమును బ్రహ 

లవతణరూజనతో బ్ర, పాత్వము వెం చెలినీకొ నెను, అనగా ఆనంనబింట 

మునకు బృహాత్వమును నిశ్చయించె నని యభిప్రాయము. 
గలి వ్ 

ఆవ, ఆయోజనా ప్ర కారమును జూడ వ*క్యార్ధముకు బరిం చుచు న్నా డు; 

క్లో, ఆనందాదేవ భూతాని జాయంతే తేన జీవనమ్, 
శేపాం లయళ్చ తళా హః సంశయః 1 ౦ లయశ్ళ్చ త క్రాతో బ్రృహానందో న సంశయః, 8 

వ్యా. కథమానంచే తల్ల క్షణం యోజిశ వాని త్యాశంక్య తద్యోజనా ప్రకార ప్రద 

ర్శనవరం 'ఆనందాగే శైవ ఖల్విమాని భూతాని జా మంతే, అనంచేన జూ తాని జీవంతి. 

అ «* కి బా 
ఆనందం ద్ర యంక్యభిసంవిశం వ్రీతి వాక్యమర్థ తః, కఠతి._..అనందాగితిం గ్రామ్య ధర్మ 

నిమి క్రకానందాదేవ భూతాని ప్రాణినో జాయంతే ఊత్పద్యం లే. తేన విషయభోగాది 

నిమి తశేనానండేన జీవనం 'పాఫ | ౨, కా _ర్రకనానం? 0 ప్రాప్నువంతి చేసాం ప్రాణినాం లయ త్ర తస్మిక్ 
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నుమ _ప్టికాలీచే స్వరూవభూతానంద ఏవ భవతి. సుషుప్తావానందాతిశేశేణ కస్యా 
ప్యనుభవాభొ వాదతః ఆనందో బ పావన క్ల ల = ఇ భా. బ్ర జొ సర్వానుభవసీద్ధత్వాన్నా క్ర నసంశయః! కే _ర్షవ్య 

టీ. భూతాని = ప్రాణులు అనందాబేవ = అఆనందమువలనచే, జాయంతే = 
పుట్టుచున్నవి. తేన = అయనందముచేతచే, జీవనం = ఉండలలుగుటయు (స్టితియ్సు, 
భవతి = కలుగుచున్నది. "లేషూం = ఆభూకములయొక్క_, లయః = అవసౌనంబును, 
త్త = ఆబ వ్యామునందు, భవతి = అగుచున్నది. అతః = ఈ కారణముచే, బ్రహ్ = 

ద్ర వము ల అనంద? = అనందస్వరూపమే, న సంశయః = సంచేవాము లేదు. 
తా. “ఆనందాద్భ్యేన ఖల్విమాని woe వ మవయంత్యభిసం ఇఛంతి 

ఆన6ంగా, ప్రాణులు గ్రామ్యధర, నిమి త్రకానందమువఫన'చే పుట్టుచున్నవి. 
అస్రాణులు" విష. యఫో గాదకే నిమి త్రకమనగు ఆయానంవముచేతనే 

జప చుచున్నవి, వముజీయు ఆపా; ప్రాణులమొక్క లయమువు సుషు _వ్పంబంఫ 

మగు స్వరూప వభూతానంవ మె కలుగుచున్నది. అనెడి శుతివాక్య 

పృకారము స సుషుప్తి పి యందు ఆనందానుభవముకం కె నిత రానుభవ మెవని 

కిని చేని కారణమున ఆనంనము బ్రహ మే యగు ననియు, ఈ సౌషుపా 

నందానుభవము సర్వానుభ వనిద్ధ మగుటవలన సియర్థమందా సంశయము 

లే దనియు అభిప్రాయము. 

అవ. ఈపైనం జేప్పినట్టై సామవేద శుతియుం జెవ్వుచున్న దని నిరూపించు - గ 
చున్నాడు: 

శ్లో, భూతోత్ప్చ శ్రే: పురా భూమా త్రిపుటీదై నార్. 
జ్ఞాతృజ్ఞానక్టే యరూపా త్రివుటీ ప్ర పళ హ్ 14 

వ్యా. వీవం తె త్తిీరీయ శ్రుశేపర్యాలోచకయా బ్ర బృవాణ ఆనందరూపతాం 

ప (ప్రదర్శ్య ఛాందోగ్య శ్రుతివర్యాలోచనయాపి తాం దిదర్శయమాః సనత్కు_మారనారద 

సంచాొదరూపే స వ్రమాధ్యాయే 2 స్థితస్య భూమరూప, బృహప్ర ప్రతి షాదకస్య యత శృ నాన్య 

త్పశ్యతి నాన్యచ్చృృణోతి నాన్యద్విజానాతీ న నభో  మశ్యాది వాక్యార్థం “సంతకు 

ణావహా-భూతోత్ప శే చేరిరి, భూతా తాకాశాదీనాం తత్కార్యాణాం జరాయుజాండజా 

దీనాం చోత్ప శ్తేః ఫూర్వం త్రి ఫుటేజై పకవర్ణనాత్ త్రయాణాం జ్ఞాళ్ళ "జ్ఞాన నేయ 

రూపాణాం పుటానామశారాను నమాహార సి న్త్రీపుటీ. సప చె దె కకం కస్య వసీనమభొవ 

_స్తస్మాద్భూ మా 'జీశళః కాలతో వస్తుతో నా ముచ్భేదదాక్యః పరమాత్తా “భావా నయ 

నేద్యవ్యానయన' మితి న్యాయాద్భూ మైవాసీదిక్య ధ్యావారః. కజేవ = "జె దై శవర్జనముప 
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పాదయతి---జ్ఞాతృజ్డానేతి వక్యుమాణజ్ఞాత్రాదిరూపా త్రి పుటీ (ప్రళయకాలే నా్రీ 

శ్వేశక్సర్వ చేదాం శనంమతమితి హీశబ్దం “ప్ర యుంకానసేస్థయమణి ప్రాయః. 

టీ. భూతోత్చ కేః పురా = 'భూలములు పుట్టుటకు ఫూర్వము; తిపుటీకై న్ 

వర్దనాల్ జలి త్రిపుటిహూవ మగు బె దై సశము లేకపోవుటవలను భూమాజ దేశకాలవస్తువుల 

వలన పరిచ్యేసములేని పరబ, హము; అస్తి = కలదు, జ్ఞుకృజ్ఞానక్లేయరూపా = జ్జాత్భ 

కాన జ్లేయరూప మగు, తి త్రఫేట్ = శ్రీపుటి, ప్రశయే = ప్రళయ కాలనుప్పుడు, స్టో ణః 

లేదు హి = ఇది నశ్చంోము. 

తా, “యత త్ర నాన్యత్పళ రతీ... స భూమా” యనెడి శతి 

పరమాత్ర యందు అన్య 'మెద్దియుం జూడంబడదో, అన్య మెద్దియ సనం 

బడదో, "అన్య మెద్దియు నటులంబడదో ఆపరమాత్త వామి శబ్ద 

ముచేం జెన్పందగిన దని చెప్పుచున్నది. ఆకాశాౌది దపీచభూ తములును 

తద్భూత కార్యము లగు జరాయుజాండజాది నానావిధభూతములును 

బుట్టుటకం కు (సృష్టికంకు. బూరషము జ్ఞారృజ్ఞానజై జయము లనెడి తి తవు 

టియు "లేమిచ్చే చేశకాలనస్తుః (రిచ్భేడములేని భూనుశబ్దము చే ప 
దగిన వరమాత్త మాత్ర మే యుంజెను. వ్ర ళయకాలమందోను ఛి, ూతర 

మెద్దియును శేషు, (కట్లు ఛాందోగ ఫశు తి.) 

అవ. జ్ఞాకృజ్ఞాన క్రైయములం చెపు చున్నా (డు? 

న్లో, విజ్ఞానమయ “ఉత్పన్నో జ్ఞా జాతా జ్ఞానం మనోమయ, 

బేయాక్ళద్ణాదయో నై సతీ త్రయ 'ముత్చ త్తి తితః పురా, 15 

వ్యా ఇదానీం జ్ఞాత్రాదిన స్వరూప వం దర్శయతి.---విజ్ఞానమయ ఇతి, పరమాత న 

ఉశ్చన్నో బుద్ధ్యు పాధికో జీవో విజ్ఞానమయో కాలా; నునోనుయక మనసీ వ్ర తిబించితం 

మనోమయశట్దనాచ్యం క్ష వై శన్యం జ్ఞా జానం; శబ్బస్సర్మాదయో ో చేయా 8 ప్రసిద్దాః ఇదం 

శ్ర యం కార్యత్వాదుక్న ₹ే9 పురా కారణవ్యతిలేశేణ నా  స్తీత్యర్థః. 

టీ. ఉత్సన్నక = పరమాక వలన? బుట్టిన, విజ్ఞానమయ! = విజ్ఞానమయుండు, 

జ్ఞాతా = జ్ఞాత యనయంబడును, మనోమయ3 = = మనోవయకోశము, స్టైనంజజ్ఞాన మని 
ల్లా 

చెప్ప(బడును. శబ్టాదయ! = శబ్దాదివిషయములు, శ్రైయాకి = "శ్రేయము లని ఇబ్బం 
ఖడును, నీత త్రీ యం=క తీ త్రిపుటి (మూండునుయు, ఉర్ప్ శి లిక ప ప్ర = జిగదుత్స్చ త్రిక 

తా, శా. పరమాత తృీవలనం బుట్టిన బుద్ధ్యుపాధిక జీనుండు (విజ్ఞానమయ 

కోశము జ్ఞాత యగును, మనస్సునందు! ట్ర బ తిబింబదూపమును బొంది 
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నోమయకోళ శబ్దముచేం జెప్పందగిన చైతన్యము జ్ఞ జానమగును. శబ్దాది 

స యము తెదును క్లేయము లగును, వి మూండును జగత్తుతోపాటు 

ట్రినవిగాని ) తత్ప్చూర్యను లేను. 
అవ, ఫలితము జెవ్వుచు న్నాండు:--- 

త త్రృయాభావేతు నిర్టె శక పూర్ణ వఏవానుభూయతే, 

సవమాధిసు వ్రిమూర్భాసు పూర్షస్పృ్రస్పై చః వురా తథా. 16 

వ్యా ఫలితమానా క్రయేతి. బాత్రాడిత తయాభావే నిర్ణెషతః చై పతరహితః 
Wy ద 

గాం స్త ళ్ళ ర్త ఏచా కానుభూయ లే, కుత్రానుభూయత ఇత్యత ఆహా---సమాథీతి. విద్వదనుభవ 

ఫదర్శనాయ సమాధిగ వాణం సర్వానుభవద్యోతనాయ నుమ ప్తీమార్భయో రుదా 

"రణం. సుషుష్త్యాదుస్థితస్య ul పితాదర్శనస్త రణాన్య భానుపవక్త్యా నిన్వైతస్య తదను 

అభ ద 9 శో తుస్సిద్ధిరితి భావః. భవతు సుషుప్త్యాదావ దై్వతసిద్ధి. ప్రశృ తే కిమాయాత మిక్యత 

పూర్త ఇతి. తథా సుషుష్త్యాదౌ పరిచే పో దకాభాచాత్పూర్ట్య స్తథా. సృచేః 

) రాప్ తదభావా త్పూర్డ ఇత్యర్థః. 

టీ. తృయాభావే తు = ఈమూండంను లేనప్పుడు; సమాధినుప్రీమూర్భ్భాసు = 

మూథిదశయందును, గాఢనిద్ర, యందును, మూర్భాసమయమునను, నిశి ఏన ్వత!= దై గ్రతము 

వేని, పూర్ణ వవ=పరిపూర్హాళ్మ య్, అనుభూయ'లే = = ఆనుభవింహబడు చున్నది. తథా జు 

తట్టులే సృ షః పురా = సృష్టికి ఫూర్వమును, అనుభూయ లే = అనుభవింవంబడును, 

తా, సమాధిసు ప్రి మూ ర్భాసమయములందు జ్ఞాతృజ్ఞూన్టేయ 

రాపమగు ్రైతము చేదు. కనుక నీయవస్థలయం దన్ని టిలోను పరి 

పూర్హమగు బ్రహమే వకాశించుచున్నది. బ్రచట విద్వదనుభవము 

కొొబుకు సమాధియు, సర్వజనానుభ వము కొణకు సుషు _ప్రీమూర్భ 

లును గృహింపంబడిన వని తెలియవ లెను, 

అవ. ,బ వాము (వృళయశాలమం దుండిన నుండుంగాకం- అది యానందస్వ రూవ 

మశుటకు ప్రమాణ చే మని శంకించి చెప్పుచున్నాడు: 

న్, యా భూమా స సుఖం నాల్పే సుఖం లే లా వి ఖిదిని, 

సనత్కు_మారః ప్రా ప్శాపొవం నారదాయాత్కోకినే, 17 

వ్యా. అస్తు బర్లూనః పూర్త తం అనందరూప్వే కిమాయాతమి త్యాశం క్యా 

నర్మయవ్యతిశేకాభ్యాం భూమ్న స్సుఖరూపశ్వ ప్రదర్శనపరం. “యో వై భూమా 

తత్సుఖం నాల్చే సుఖమి ప్రీతి నాక్యమర్థతోజనుక్రామతి---యో భూమేతి. యః 
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ఫూరో్య్యకో భూమా న సుఖరూప నీవ, అద్వితీయే దుఃఖ ఊహేతోరభావాత్ ఆర్పే వరి 
= = నా చిశ్నే. తస్యైవ వివరణం త్రేభా విశదినీతి హాతుగర్భం విశేషణం. సుఖం త్ర న 

విద్యత ఇత్యర్థః. వీవం కన శేనాభిహితమిక్యత ఆవాసనత్కు_మార ఇతి. నారదస్య 

శిష్య ల్వే కారణమావా.ఆశికోకిన ఇతి. అతిశయితః అధికః శోకో ఇ౬స్యా స్తీత్యతి 

శ్లోకి తస, 
కా | 

టీ. యో భూమా = నీది వ్యాపకమగుబ్రవామో: సః = ఆది, సుఖం = 
సుఖస్టరూపము. క్రేధా = మూండు విధములుగా, విభేదినిజభేదించినటువంటీ, అల్పేజ 

పరిచ్చిన్నమగు దైషకమందు, సుఖం = సుఖము, న = లేదు. ఏవం = ఈలాగున, ఆతి 

క్షేోకిచే = మిక్కిలి దుఃణంచుచున్న, నారదాయజనారదునికొ అకు, సనత్కుమార! = 

సనత్కుూమారుండు, ప్రావా = చెప్పెను, 

తా. వూరో్టక్ష భూమళబ్దవాచ్యుం డగు పరమాత్ర్త యందు ర క్త భూమళబ్దవాచ్యుం. త 
దుఃఖెహాతువు లనందున, ఆయఖండవరమాత్త్మ సుఖరూవ్రంజే యగు 

ననియు, త్రి పుటీశేదముగల, పరిమ్చేవవ స్తువునందు  (ద్రైతమంద్యు) 

సుఖము లేదు గనుక దఃఖతుం డగు నారదునికొబకు సనత్కు_మారుడు 

చెప్పినట్లు “యోగ భూమా తత్సుఖం, నాల్చే సుఖమ స్తీ” అనెడి 

ఛాందోగ్య శ్రు, తియందుం 'జెప్పంబడినది. 

అవ, నారదునకు నోకకారణమును జెవ్వృుచున్నాండు:-- 

లోల ష్ 1 న్, సప్పరాణాన్సంచ పెదా౯ కార్టాణ్ వివిధాని చ, 

జా త్వా ఒప్వనాత్త విలే గన నారదోఒతిశునో చ హా, 18 
ఠా -క లాయే 
వ్యా, తస్యాతిశోకి ల్వే కారణమాహ---సపురాణానితి. నారదః ఫపురాజైస్సవా 

వర్తంత ఇతి సపురాణా3 వంచవేదాస్తాన్వినిధాని చ శా స్రాణి విదిత్వా ప్యాళ్మ కాన 

రహిత ల్వేనాతిశయేన శోకం ప్రా హ్హ. 

టీ. నారదః = నారదుండు, సపురాణాక్ = పురాణములతోయసాడీన, వంచ 

-వీదాక ్జఊకఅయిదువేవములను, వివిధాని = అనేశకములయిను శా స్తాణి చ=శా స్త్రములను; 

.. జ్ఞాక్యా౭వి ఆ తెలిసికొనియు ఆనాత్ర వి ట్వేన = అత్త జ్ఞానము లేక పోవుటవలన, అతి 
ఖా 
శుశోచ వా = మిక్కిలి దుఃఖించెను. 

తా, . సర్షవేదశా స్త్ర పురా జేతిహాసవిదాం డయ్యు ఆత్త స్వరూప 
సాషూత్కారము గలుగకపోవుటచే మిక్కిలి శోకము గలిగిన నార 
దండు సనత్కుమాకులకడకు చనె నని పూర్వన్లోకముతో నన్వయము, 
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హా 
వి AKG wu దీనిం చేసీ సద్దురుకటాతుము దక్క. శా స్త్రపరిచయమా త్ర ముననే బ్ర ప 

స్వరూవపనాతూత్కారము లభింప దని ఎఅుంగునది. 
| అవ, 'వెదశాస్త్రపఠననువే శోక మధిక మయ్యె నని చెప్పుచున్నాడు: 

న్, వెదాభ్యాసా త్పురా తాపత్రయమాత్రే ణ నోకితా, 
పళ్చా త్త ్ వభ్యాసవిస్థారభంగ గనై (శ్చ శోకితా, 19 

వ్యా, నను వేదశాస్త్ర విషయక జ్ఞానస్య శోకనివ ర్హక'తేషన ప్రసిద్ధస్య కథమతి 
శ్ కేళతుత్వమిత్యత ఆహా. వేదాభ్యాసాదితి. తాషక్కయేణా ధ్యాత్తి కాదిలతు ణే 
నైవ శోకితా శోకోఒస్యా స్తీతి ళోకీ తస్య భావ స్తత్తా అసీదిత్య ధ్యానారః, వశ్చా త్రి పతి. 
తు శబ్దో వి శేషద్యోత నార్థః. అభ్యాసక. పాఠాద్యావర్హనం విస్తారః పఠితస్య వి 
ఛంగః స్వతో౭ధికేన తిరస్కారః గర్వో న్యూనదర్శణేన సారథి 
కారకా శో శకిత్వం. 

స రణం 
జాడీ 

ది £ క్య బుద్ధిః వెతెః 

టి, వేదాభ్యాసాత్సురా=వేదాభ్యాసము చేయకముందు, తావృత్స్రయమా్రే ఇ= 

తావృక్తయములచేత మ్యాత్సమే, శొకితా = దుఃఖము; (భవతి = కలుగుచున్నది. 
పశ్చాత్ =వేదభ్యాసానంతరము, అభ్యాస విస్తార భంగ గం వశ్చ = అభ్యాసము చేతను, 

అభ్యసించినది మజ చిపోవుటవేతను; దానివలన వచ్చెడి పరాభవము చేతనుతక్కువ వారిం 
జూచునప్పటి గర్వమువేతను కూడ, శోకితా = దుఃఖము (భవతి = కెలుగుచున్న ది 

తొ, పదాభ్యాసమునకు ఫూర్వను తావ త్రయ జనికదురిఖ 
మొక టియే యుం చెను, వేదా భ్యాసముచే, అనగా దానిని నిత్యము 

వఠించుటచేతను, పఠించినదానిని మజచుటచేతను, అట్టి మజవుచేం గలి 
గిన పరాభవమువలనను, నాయంత చక్కగా వేదము తెలినీినవాండు 

లే డనెడి గర్వముచేతనుు బ్రహ్మజ్ఞానరహితుంగువానిక్షి శ్క కారణ 
ములు ఎక్కు_వె, దుగఖమును హాచ్చుగం గలిగించును, దినినిబట్టి 
టె హాజ్ఞానరహిత వేదశా స్త్రవశనము మోతసాధనము కా దని తెలియ 

దును. 
అవ, నారదునకు దుఃఖము కలుగుటకు కారణమును జెప్టుచున్నా (డు: ° 

న్లో. సోఒహం విద్వన్న్రశొచామి శోకసపారం నయ్మాత్ర మామ్ 
త్య క్స్ స్సుఖ మేవాస్య పార మితభ్య థాదృషి.. 9౧ 

వ్యా. న]న్వేవం సర్వజ్ఞ స్యాపీ నారదస్యాతిశోకిత్వం జాతమితి కుతో౭_వగమ్యత 

ఇత్యాశంక్య, “సోఒవాం భగవళ్ళోచాి మితి తదీయాదేవ వాక్యాదవగతమిత్యభి 
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ప్రేత్య కం మా భగవాక్ శోకస్య పారం తారయిత్వితి తన్నివృత్తుపాయే "లేన 

వృష్రే సతి సనత్కు_మారో భూమశబ్దవాచ్యం సుఖరూపం బ్రహ్మైవ జ్ఞాయమానం 

కోక నివృత్త్యు పౌయ ఇతి నుఖం "ల్వేవ జిజ్ఞాసీతవ్యమి త్యారభ్యూ త్తర్మృంథసందర్కే 

ణో క్ర్షవానిశ్యావాసో౭వామితి. 

టీ, హే విద్వక్ = ఓబృవావిదుండ వగు ననత్కుుమారుండా, సోఒహం = 

అట్టి చేరు ప్రో వ్రామిజ=మిక్కి_లి దుఃషఖంచుచు న్నాను అత =ఇక్క_డ, మాం=నన్ను 

శోక సారం=దుఃఖముయొక్క_ అంతమును, నయ = పొందింపుము. ఇతి=ఇట్టు, ఉక్తః = 

ఇవ్న(బడిన వాడై, సుఖమేవ = సుఖమే, అస్య = ఈసంసారమునకు, పారం = అవధి) 

ఇతి=అని బుషికి౭మహార్డి యగు సనత్కుమారుండు అభ్య ఛాత్ = వలిెకెను, 

తా, “నేను మిక్కిలి సంసారదుకిఖముచే శోకించుచున్నాను, 
ఈ డుకిఖమునుండి నన్ను రకీంవు = ముని నారదుంయు ప్రాక్టంమ గా, 

బ్రహావిదుం డగు సనత్కు_మారను హర్షి భూమళబ్దము చే, Ee 

సుఖరూప మగు బ్రహ్మమే దొగిఖాంశ మని బోధిం పేను. అనంగా జనన 

వరణ మనెడి ఈసంసారమువలనం గలిగాడి శోకము నిన _ర్రింపంజెనికొనుట 

కును, సంతతసుఖప్రా (కిని బ్ర హాజ్ఞానను దప్ప 'వేబుమార్లను లే దని 

తెలియవలెను, 

అవ. విషయసుఖ మేల మంచిది కా దనిన వెవ్లుచున్నాండు:.--- 

న్ సుఖం వె వై షయికేం శోకసహన్రేణ ణావృతేత్వేడేః, 

దుకిఖ మే వేతి మత్వాహ నాన్చే స్తీ సుఖమిత్య్థసా, ల 

వాన్టా నను స,గావిజన్యేషు నుఖేషు బహువం సత్సు నాల్చే నుఖమ స్త్రీత్యు క్తి 

రనుపవన్నేతి చేన్న- తేషాం సృగాదీనాం దుకిఖానువంగేణ విషసంచృ కాన్న నద్భహు 

దుఃఖరూవత్వస్య మునినా పే త్వాది త్యాహ=సుఖమిలి. 

టి, వెషయిక౦ = విషయజన్య మైన) సుఖం జ నుఖము, శోకసహన్రే, లా 

బహుళోకములచేక, అవృకశషతః = ఆవరింపంబడుటవలన, దుఃఖ మేజేతి = మ్ఃఖమే 

యని మత్వా = కలచి, ఆలే = పరిచ్చినన్నమందు; నుఖం = నుఖము, నా స్తీతి డా 

లే దని అసౌ = ఈసనత్కుమారుండు, ఆవా = చెప్పెను, 

తా, విషయసుఖము నశించెడిడి గావున, బవాశోకములతోం 
గూడి యుండును. విషముతో గూడిన యన్నము వలె విషయానం 

దము వలనిసుఖము దోగిఖావహమే యని సనత్కుువూరుండు చెప్పెను, 
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అవ, దై ప్రతమందు నుఖము లే దనుమాట నంగీకరిం చి, అజై పతమందుం గూడ 

సుఖము లే దని పూర్వవాది శంకించుచున్నాండు:--- 

నో, నను దగ సుఖం మాభూదటై ఏ లేఒవ్య స్తీ నో సుఖం, 

అస్తి చేదుపలభ్యేత తథా చ త్రీవుటీ భవేత్. లల 

వ్యా. జతే సుఖాభావమంగీకృ త్యాట్ర్వలే2పి తమాశంక లే._నన్వితి. 

కత్రానుపలబ్ధిం ప్రమాణయతి..--అ ప్తి చేసితి. అదై౪కే యది సుఖం విద్య లే కర్ణి 

విదయనుఖాదివదుపల భ్యేత. యతో నోవలభ్య లేఒతో నా స్తీక్యర్థః. ననూ వలభ్యత 

ఇ త్యాశంకమానం ప్ర ప్రత్యావా---త భీతి. అనుభవస్య అనుభవి త తృనుభావ్యసా"పేత్షత్వా 

దై షతవహానిరితి భావః, 

టీ, నను = పీయీ, చలే = జై పతమునందు, సుఖం = నుఖము, మాభూల్ = 

లేకపోసీ, అదై్వలేఒపి = అదై ్టతమునందును నుఖం = సుఖము, నా _స్టీ=లేదు. అప్పి 

చేత్ = ఉన్నయెడల, ఉవపల భ్యేత = (సృత్యతముగా పౌందంబడవలెను, తథాచ = 

అ ట్ట్రగుచుండంగా, త్రిపుట్ = త్రిపుటి; భవేత్ = అగును 

ణా ఓనిద్ధాంతీ ! దైపకమందు సుఖము లేక పోవుంగాక., అదై ఏత 

మందును సుఖము లేదు. అ ట్లడై (తమందు సుఖము లే దని చెప్పుటకు 

అనుభవము లేకపోవుటయే ప్రమాణము, అదై ఏతమందు సుఖ మనుభ 

వింషంబశు చున్న ది యంజివేని అ ట్రనుభవింవంబడుచుండంగా జ్ఞాత 

జ్ఞానజేయరూప మగ. త్రివుటి (డై పరము) ఉంశుటశేక అదై (తహాోని 
యగును. అని ఫూర్వవకే యా తేవీము 

అవ. ఇందుకు సిద్ధాంతి నమాభానము6 శెద్చచున్నా డు 

నో మా_స్సఏదై. ఏతే సుఖం కింతు సుఖనుడె దైఏషతమేవ కా 

కిం మూనమితి చేన్నా స్త్ ని మవూనాకాంథూి సయం ప్ప క టే, లప 

వ్యా. అజైషతన్య నుఖాధికరణత్వని షే షే ధమంగీకరోతి._సిద్ధాంతీ మా_స్టితి 

తత్ర, "పేతుమానా----కింత్వితి. హి యస్తాత్కారణాద బై పత మేవ సుఖం. అత స్పుఖా 

ధికరణం న భవతీత్యర్థక, అద్వైతం నుఖమిళ్య[త, కిం పృమాణమి త్యాశంక్యానుచాద 

ఫూర్వకం తస్య స్వ ప్రశాశశ్వాక్స)మాణ ప్రశ్న వీవానువవన్న ఇ త్యాహా-లాకిం 

'మూనమితి, 

టీ, అజై ౪కే = అద్ర్వైతమునందు సుఖం = సుఖము; మాస్తు = 'లేకపోనిమ్లు. 

కింతు = మణీ యునునంగా, అచై పత మేవ పి = అద షత మే, సుఖం = సుఖము. కిం = 
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వీది, మానమితి వేల్ = ప్రమాణ మంటివేని, స్వయం ప్ర ప, భే = స్వ ప్రకాశమునందు, 
మానాపేమా = ప్రమాణముతో అవసరము, నా స్రీ = శేషు 

తా. ఓపూర్వవాది ! నీవు వెప్పినయట్లు అదై (తము సుఖమున 

'కాభారమైనది కాకంచోవుంగాక, ఏకారణముచేత అధైఏతమే సుఖ 

మగునో ఆకారణముచేక అద్వైతము సుఖాధికరణము _(సూఖమున 
' శాథారము) కా దని తెలియవ లెను, దినికి ప్రమా మేమి యనెద వెని, 
స్వయముగాం బ్ర శాశించుచుంజెడి వస్తువునంవు పృమాణా వేకు లేదు, 

అనంగా అనువాదవూర్యకముగ నా యై (తమునకు స్వవ, కాళ తము 

కలిగియుండుటవలన ప్రమాణవ్రశ్నయే యు_క్రము కాదు, 
అవ. స్వప్ర, ప, కాళ పపం ప్రమాణ మే మనినం జెవ్వ చున్నాడు: 

నో, న పభ ల్యే భవద్వాక్యం మానం యస్మాద్భనాని కం, 

అదై (కమభ్యు షే పేత్యాసీ న్ఫుఖం నా స్తేతి ౫ భాషసే, 94 

వ్యా. నను స్వ పృకాశక తే౭_పీ క్రిం (వృమాణమి త్యా శంక్య త్వదీయ మేన 

వచనం (సృమాణమి క్యా హ_స్వ,పృభత్వ ఇతి. తదువపాదయలి--యస్తాది తి, యతః 

కారణాద్భవతా (పృమాణనైరేే పేక్నేణాదై తమభ్యు "పేత్య నుఖమేచాకీ వ్య 'తేజ.ళః 

స్వప్రభత్వ మిత్యర్థం. 

టీ, యసాల్ = వశారణమువలన, భవాక్ = నీవు, ఇదం = ద్క ఆడ్ ఆ ఏతం = 

అచె చై షతమును, అభ్య పత్య = అంగీకరించి, ఆస్తి క = ఈ యభె చై్రైశమందు; నుఖం = 

సుఖము, నా పీతి "లే దని భొవసే= పలుపచున్నా వో, (శస్తాల్ = ఆకారణము 

వలను, న్య ప్రభక్వే = స్వప్ర, కాళత్వమందు, భవచ్వాక్యం = సీాక్యము, మానం = 

ప్రృమాణమగును, 

తా, అదె చ్ర్యైతము స స్వవ, కాళ మనుటకు నీవాక్యమే మాకు 

ప్రమాణము, నీవు “అదె దై షతమందు సుఖము లేదు” అనుటవలన అచ న్ 

తము నంగీకరించి కదా మాటలాశుచున్నా వు 2 

అవ. అదై షపతమును నే నొవ్వకొన నచెడి ఫూర్వవాదిమాటకు సమా థానము:--- 

న నాభ్యువై మ్యూహమదై ఏకం త్వవ్వచ్ వోఒనూద్య దూషణమ్, 

వచ్చితి చే త్తదా బ్రూహి కిమాసద్దె తతః పురా, ల 

చ్యా. న మయా౭దై దై నశమభ్యుపగమ్య తే. కింతు త్వదు క్షమమై ్యళమనూద్య. 
దూష్య తేజ.తో నో క్షసీద్ధిరితి శంక తే. నాభ్యు సె చెమోలి. వికల్పానవహాతౌషద'దై ౪ తాన 

భ్యుప వగ"మో౭నుపపన్న పతి మనార్షినం, పృచ్చతి-.క చేతి, 
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టీ, అవాం = చేను అదై ఇకం = అ డైపకమును నాభఘ్యుపైమి = అంశీకరింపను, 
త్వదషచక = నీవాక్యమును, ఆనూద్య = అనువదించి, దూషణం = దోషమును, వచ్చితి 

చేత్ = వెన్వుచున్నానంటి వేని తదా = అవ్వడు, రశ! = డై కశముకం టె పురా= 
లోగడ, కిమాసీత్ = ఏమి యుండెనో, బ్రూహి = చెప్పుము 

తా, నే నదై(తము నంగీకరింపను. కాని వూ రట డైషక మని 
యంటిరి గాన ఆమాట ననువదించి ఖండించెద నని పూరగవ క్ష యనా, 

సిద్ధాంతి ద్రైషతోవప త్తికి పూర్వ మేది యుంజెనో చెప్పు మని పూర్వ 

వనే ప వ్రగ్నేంచుచున్నాండు. 

అవ, వికల్పమును జూపి ఖండించుచున్నాండు:--- 

న్, కమ దైషత ముత డై డ్రైషకమన్యో వా శోటిరంతిమః 

అ ప్రసిద్ధో న దిషత్రీరయోా=నుక్చ శ్రే శృష్యు తేడ గి 26 

వ్యా. “ంళబ్దనూ చికం వికల్పం దర్శయతి శమ పం ృలీయం వతం 

నిరాకరోతి.....అంతిను ఇతి. అంతిమః ఆప్రవిద్ధః. డై పకాడై ్వశవిలతమణాన్య రూవస్య 

లోశే అదర్శనాదితి భావః. ద్వితీయం వక్షం నిరాకరోతిన ద్వితీయ ఇతి. కక్క 

=ఊపాతుమావా---అనుక్స శ్రేరితి.  డ్రైషకన్య తదాసీమశుత్పన్న త్వాదితి భావి. అతః 

ప్రశమః వతః పరిశిష్యత ఇ త్యాహ----ళిష్యత ఇతి. 

టీ. అచె చైష్టతం కిం = అచ దె రతీమా, ఉత = లేక్క చె డై పతకం = చె డై రతమా; అన్యః 

Mn చేట్ోొక పక్షమా ? అని విశల్పించి సిద్ధాంతి వెవుచున్నాండు, అంతిమః= 

టివక్షము; (వేలొక పతీము్ఫు, అ ప్రసీద్ధకి = ప్రసిద్ధమైనది గాదు. అనుత్ప్తే? = 

an పుట్రనందున, ద్వితీయ! = శండేవవ ము (డై పకము, నజ=కాదు (అతః = 

కనుక) అని, "మక = మొదటిపత్ము (ఆచై కకము, శిష్య లే = మిగిలియున్నది. (అదియే 

దైష్షకము పుట్టుటకు లోగడ, డైషకాడై( (తములకం కు 

చేజగుపణార్థమ గల దనుటకు వీలుపడదు. అట్టి దవ ప్రసిద్ధము, దైషతము 

పుట్టుటకు పూర్వము "దై దక ముండుట యసంభవము, వన యుత్ప త్తి తెకి 

వూర్వము శౌ జానే యుండు అట్టు? ఈ రెండు వికల్పములును ఖండి 

తములె నందున చై ద్వైత్ క్తి తికి పూరం మదై ద్ర్వెతమే యున్న దని తేలు 

చున ది. 

అవ అద్వైత మనుభవసీద్ధము గాదు. యు క్షిమా శ్ర ముచేతనే సిద్ధించు నని 

యా మేపింపంగా; సిద్ధాంతి యు క్తిసిద్ధ మనుటయు ఫుటింప దని చెప్పుచున్నాడు: 
ణి 
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నో అదె చ్వైశసిద్ధిర్యు కైన నానుభూ ల్యేతి చేద్వద, 

నిర్ల కృష్రాంకా సదృష్టాం తొ వా కోట్యంతరమ త్ర, త నో, 27 

వ్యా. ననూ స్తేన పృకాశేణాణై పతం యు ్ ష్యైన సిధ్యతి నానుభవేనేతి చోద 

యితి..-ఇెలేతిం అదై పఠసిద్ధిర్యు తై వేళ్యుక్తం వికల్పాసవా త్వాదనువవన్న మితి 

మన్యానో యు కిం వికల్పయతి సిద్దాంతీ వేతి, వికల్పస్య న్యూన తాం నిరాకరోతి.. 

కోట్యంతరమితి. 

టీ. అజ దైైతసిద్ధి! = అదై్వతసిద్ధి యుక్త్ర్యైవ = యు క్తిచేతణీ కలిగెను, అను 
భూత్యా = అనుభవవ చేత, చేతి చేత్ = కాదంటివేన్సి యు క్తి = యు క్త నిర్చృ 

హ్లైంతా = దృష్టం తరహి మీూతమూా, సద్భృష్రాంతావా = దృప్రాంతన నహితమా వద = వెవుము, 

అత = ఈ అధ కవిషయమె, కోట్యంతరం = మణీయొక కోటి, నో = లేదు. 

తా, అద్వైతము శేనలల యు _కినిద్ధమే, అనుభవసిద్ధము "కాదు 
అనుటకు సీలుతేదు. యు కి రెండువిధేములు. దృష్టాంతరహితేము, 
దృష్టాంతసపీతము. మూడవ విధ మగు యు క్రి "లేద, ఇక్కడ యు శి 

ఈ చరెంనునిధములలో  సెటివో చెవ్వు మని నీద్రాంతి పూర్వపతీని 
ర్లు టి నం 

నడుగుచున్నాండు, 

న్లో, నానుభూతిర్న దృష్టాంత ఇతి యుక్షిస్తు శోభతే, 
సదృష్టాంతత్వప మతే. తు దృష్టాంతం వవ మే మతమ్, 20 
వ్యా. ప్రథమం పతం సోవహాసం నిరాకరోతి.._నానుభూతిరితి, అై ఏత 

సిద్ధిర్యుక్ష్యై వేతి వదళా అకుభూతిస్తావన్నాభ్యుపేయతే. యుక్తి స్తు దృహ్లాంళ ప్రద 
రృనమంశరేణ న కించిత్సాధయతి, అతో న దృష్టైంత ఇశత్యు క్రి క్రరయు -క్టీతి భావః. 

ద్వితీయే వికల్చే ఉభయవాదినం,ప ప్రతివన్నో దృష్టాంతో వక్షవ్య ఇ త్యాహ----సదృ 

హాం తేతి, 

టీ. అనుభూతిః = అనుభవము, న=లేదు, దృహ్రైంతః = = దృహ్రైంతమును, చేతి = 
లే దణెడ్కి యు _క్టిస్తు = యు క్రి శోభ లే= ప ప్రకాశించుచున్నది. సదృష్టాంతత్వన క్నేతు= 

దృష్టాంత మున్న దంటివేని మే (చ) మతం = నాకు సమృతమగు) దృష్టాఎతం = 
దృహైాంతమును, వద = చెప్పుము, 

తా, దృష్టాంతము లేదు, అనుభవము లేదు, యు _క్రిమాత్రము | 
కల దని చెప్పుట యసంగతము, వల యన ప్రపంచములో ద్భప్తాం 
తము లేని యు_క్టియే లేదు. (యు _క్లి యనంగా నొక దృష్టాంతమును 
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బట్టి మజీయొకదానిని సాధించుటయే కదా దృష్టాంతము కల 
దంటీవేని, మన యుభయులకు సమ్మతమగు ద షాంతమును 'జెన్వుము, 

అవ. ఖూర్యవవీ దృషాంతముచేతనే యె (తమును సాధింప, బ యత్ని ౦చ్చ:గా' 

దానిని రు జ్ వాన | దాం 

నో, అదై దై్వతః ప్రళయో దై ్రతానుపలంభేన సు వ్వీవత్ , 

స్తితి చేతు ప్రీ వజ టై్యైతేత తత్ర దృష్టాంతమిరయ. 29 

వ్యా. తర్హి దృష్టం కేవై వాశ్వకం సాధయామోతి శంక తే పూర్వవాదీ---ఆఅ 

ద్ర్వైఠ ఇతి. వ్రళయోద్ర్వైత రహి త్రో భవితుమర్హతి ట్రైతానువ పలబ్ధిమ త్త్వాల్ యో 

యోదైపతానుపలబ్దిమాక్ స స ద్వతరహికః యథాస్వావ ఇతి నన్వేవం సాధ 
యత స్తవ స్వసువు_ప్రర్ధ్భృష్రాంతః? వరనువు ప్టిర్వా? అజ్యే తస్యాః వరం ప్రత్యసిద్ధ త్వే 

న తత్సిద్దయే దృషాంతాంతరం వక్తవ్యమిత్యావా---సు _ప్రిరితి, 

టీ, బె దె తానువలం భేన= దె ష్షితము కనంబడకుండుటచవే ను _ప్టీవల్ = ను వీవలే? 
సు 

ప్రళయః = ప్రళయము, అదై ఏత ఇతి చేత్ =అదై రతమగు నని యంటి వేని, సు_ప్టిః = 

సము కి ప్రి అడి కేం = అదె దై పతమగు నచెడి అ శ్ = తఈయంశవముందు, దృషాంతంజ 

దృష్తాంతమును; ఈరయ్ = వెవ్వము. 

తౌ, ఓసిద్ధాంతీ | పృళేయము దై తస ఎలి పాత్రుకజ్ఞానవం 

తము గామిచే డై (తము లేనివి యనందగును. ఏబేది స సృతెహితుక 

జ్ఞానవంగముకాదొో అద్దియద్ది సుషు, కి వివ లె టె దై ఏతము చెసిన యగును. 

ఇట్లు అనుమాన వ ప్రమాణపూర్వక . రృష్టాంరనుచేత అదె దై. పతమును 

సాధింపరాదో యెమి? అయితే, సుషు ప్రి అజె డై ఏత మగు ననెడి విషయ 

మందు దృష్టాంతే మేమి? తన స సుసు ప్రి  దృష్రాంత మగునా? వరసుషు ప్రి 

దృష్టాంత మగునా? తన సుషు వియ్ దృష్టాంతే మయ్యొడి వతమున, తన 

సుషు పికి పరసుష న్ని ప్రత్యతకునిద్ధ | మగుటచేత ఆవరసుషు ప్పి సిద్గిం చెడి 
0 రొ 

కొఅకు స సుషు వి అదె సత్ వముగున నెడి వివమయవనుందు మజీయొక ద్బోష్టాం 
ర్తి 

తమును జెప్పుము. అని సిద్ధాంతి యడిగను, 

అవ, పరుని నువు ఫ్టిని దృష్టాంతముం జేసి నానుమ_ప్టియం దచైైతము కల దని 
సాధించెద నని వూర్యపక్నీ యనగా అట్టు సంభవింప దని సిద్ధాంతి ఖండించు 

చున్నాడు: 

Nn Ta చన శ్లో, దృష్టాంతః పరసు సు శ్పెదహో తే కౌశలం మహాత్, 
ఎం MOM యః స్వసు _ప్టీం న వేత్త్యస్య పరసుప్తా తు కా కథా. 80 
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వ్యా. నను తస్యాః వరసువు ప్టిశేవ దృష్టాంత ఇతి ద్వితీయం వికల్పమాశంకలే.._. 
దృష్టైంత ఇతి. వరను పే స్తవాప్రసిద్ధ త్వేన త్వయా దృషాంతీకరణమనువపన్నమితి సోవ 
పహోనమాహ సీద్ధాం తీ-అవళో ఇతి, యో భవాన్ ను-ఫ్టీరనుభవగమ్య తాషనంగీ కారేణ 

స్టసు ప్టిమవీ న వేత్తి. అస్య తవ వరనుప్తా కా కథా? పరసు క్రీజ్ఞానం న భవతీతి కిము 
వ కృవ్యమితి భావః, 

- టీ. వరను _్దీకజకన్యుని సుమ ప్రి దృషాంతశ్చేల్ =ద్భృహైంకమంటివా, కే.= నీ 
యొక్క; మవాత్ =గొప్పదైన, కౌశలం = కుశలతనుగూర్చి; అహో = నీమన నగును, 
యః=ఎవండు, స్టను ప్లిం = తేన నుఘు స్టీని న వే త్తి=ఎయుంగండో, ఆస్య = ఆతనికి, వర 

సుప్తా=ఇతరుని సు _ఫ్యందు; కా కథా = ఎక్కడి వార్త! 

తా, అరై గతమును సాధించెడికొఆఅకు దృష్టాంకముగాం జెస్సం 

బడిన నానును క్తికి పరనుషు ప్రీయ దృష్టాంకనుగునుగదా, ఓనూర్య 
వాదీ! నీ 'నెర్చరికనము మిక్కిలి కొనియాడందగిన దే. సీనుషు ప్తియొుక్క 
యనుభవము నంగీకకింసమిచే నీసుషు వినే నీ వెటుంగనియపుడు, 
నీకు నా వరసుషు వ్రీజ్ఞానము గలుగు చున్న ననిన, ఇయ నేమి చెప్పవలెను! 

అనగా బరసుషు ప్తి నీకుం (బృత్యేమీము గామిచే నీచేశ నావరసుషు ప్రి 

దృష్టాంతము జేయంబకుట యుక్తము కా దని యభిప్రాయము, 
శ్లో, నిశ్చేష్ట క్యాక్సరస్సుప్తో యథావామితి చే త్తదా, "nn 

అధ్య వి నల జె ఉదాహ_ర్హుస్సుషు_ప్లే స్తే స్వవ్రభత్యం బలాద్భ వేత్. . 81 
వ్యా. నన్వనుమానాత్సరను ప్పిసిద్ధిరితి శంక 'లే_నిశ్వ్చే సేత. విమతః వరః సుప్రో 

అర a (3 ఛవితుమర్హ తి, ప్రాణాదిమ లే సతి నిశ్చేష్పత్వాల్ వద్వది త్యనుమా నాది త్యర్థం. నవం 

తర్హి తప సుక స్వ ప్రకాళత్వం పరిశిష్య త ఇత్యాహ సిద్ధాంతీ..తచేతి, తచా కర్ణి 

మాం (ప్రతి ను_ప్టీముదావార్తుర్ణ హైంరీకర్తు స్తవ నూపప్టే స్వ ప్రభక్వం స్ప ప్ర కాళక్యం 
బలాత్సుప్త్య దావారణసామర్థ్యా దేవ భవేత్ 

టీ. నుస్తొ=నువ వ్రీయందు యథావాం = నావశో పరః=పరు(డు, నిశ్ళేష్టాదితి 
వేజ్ ని శ్చే్టుండగుటవల్ల నంటి నేని ఈదా=అవ్వుడు;, ఉదావార్తుః=నువ ప్రిని దృష్టాంతీ 
కరించెడి, లే = నీయొక్క, సుషుప్టే? = సుష ప్రికి న్వప్రభత్వం = స్వవ,కాళత్వము, 
బలాత్ =నువ ప్లుదాహరణ సామర్థ్య మువలన, భవేత్ = అగును. 

తొ సుషు పీయందు నావలె వరుడు పాణాదికము గలిగి నిశ్పేష్లుం ఆ Wy టె 
డగుటనలన పరసుషు క్రి అనుమాన వ్రమాణను చే సిద్ధించును” అనెన 
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వేని సుష ప్రిని దృష్టాంతికరించెడి నీయొక్క సుష క్షికి పకా 
జ ఉర 

రా శత్త్యము సుషుప్త్యుదాహరణసా మస్థ్యమువలననే కలుగును. 

అవ. బలాత్కాారముగా స్ట ప్రకాశక్వ మెట్లు కలుగునో చానగిం చెప్పు 

చున్నాడు 

నో . నేం ద్రియాణి న దృబ్దాంత _స్తథాఒప్యంగీకరోషి తావ్,, 
శవ మేవ స్వవ్రభత్వం యద్భానం సాధనై ర్వనా, ని2 

వ్యా. కథం బలాద్భవతీ త్యా శం క్యాహ---నేం ద్రియాణీతి. ను _ిగ్రావాశాణ్లీం 
ద్రియాణి న నంతి తేషా స్వకారళణే విలీన త్వాల్ . దృషాంతశ్చ సం పృతివన్నోోనా ప్పి U 
పరసు ప్లేర ప్రసిద్ధక్వస్యో క్తత్వా త్రథాపీ తాం ను ప్టీమంగీకరోషి. వీవం చ సతి సాధమై 
ర్వినా జ్ఞానసాధనమంత నేణాపి భానం ప్రకాశనమితి యదిద మేవ స్వ ప్రభత్వం 

రుద చే. ॥ జ ల కు ౨99 అగ స అ కా సుషు ప్తావిత్యర్థః అత్రాయం (ప్రయోగ; విమతా ను పిక స్ట ప్రకాశా ఆసక్ళ ఏపి 

జ్ఞానసాథ నేమ ప్రకాశమానత్వాజ్ సాంఖ్యాఖీిమతాత్స వత్చ) భాకరాభిమకసం వేదన 

వత్ * శాక్యాభిమత వచ్చేశ్వర్గః. త్” శాక గ్రీణిముతస్వాత చ్చేళ్యర్థః 

y 
సరియైన దృహైంళము, న=లేదు. తథాపి=జట్టులె నను, తాం=ఆనుమ ప్లిని అంగీకరోషి= 

ఒవ్వుకొనుచున్నావు. సాధనెర్వినా = హేతువులు లేకుండ, యద్భానంజనీ ప్రకాశము 

ట్రీ, ఇం, దియాణి=నుమ ఫ్టిని గ హీంచెడి ఇంద్రియములు, న=లేవు, దృష్టాంతః 

గలదో, తదిదమేవ = ఆ ఇదియే, స్వ పృభత్వం = స్ట ప్రకాశత్యము. 

తా, ఓవూర్యవాది ! ఆసుషు _ప్ప్యవస్థయందు. ఇంద్రియములు 

గను కారణమందు లయించుటవలన సుషు ప్లిని గ్రహించు బ్రంద్రియ 

ములు లేవు, ఆ ప్రనీద్ధమగు పరసుషు కిని దృష్టాంతముగం జెప్పుటవలన 

సరిమైన దృష్టాంతమును చేదు, ఐనను ఆసుషు శ్షిని నంగీకరించితివి, ఆ 

గ్వీంగీకరింగుటయందు జ్ఞానసాధనము "లేకయే 'యేప్రకాశనము గలదో 

యదియీ సుషుప్పియందు స్వవ,కాశత్వమగు నని 'కెలియవ లెను. ఇచట 

ననుమూన వ్ర మాణమును (గృహొంపవ లెను, ఎ ట్రనంగా, విముతనుగు 

సుషుప్తి క నసాధనములు లేకపోయినను చ కాగించుచంచుటవలన, 

సొంఖుర్ణిలకు సమ్హణమగు ఆత్మ వ లెను పృభాకరులకు సమ్మతేమగు సంవే 

దననున లెను, ₹ "కులకు సమ్మ"వుగు స్వాత్మ న లెను స్వవ, కాశత్వము 

గండి యగు నని యిట్లు అనుమాన వ్రమాణముచే నెబుంగవ లెను, 

ఆవ. నును ప్రియం దదై సత మున్న నుండుంగాక, అది సుఖరూప మను బేల 

యనిన జెప్ప చున్నాడు 
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ఫె 

అనాలే న్లో, సా మదై (తన వ్రభ ల్వే వద సుకౌ సుఖం కథమ్, 
ee న | 

శృణు దూఃఖం తదా నాస్తి తత స్తే శిష్యుల సుఖమ్. త్రి 

వ్యా ఇతం త్రశయస్య దృషాంత ప్వేనో దావా తాయాస్ఫుషు ప్టేర దై నశళ్వం 

థి జ. ల _ 
న్య ప్రభత్వం చ ప్రసాధ్య తత నుఖపృసాథశాయ నూ రపక్షీణ ఆకాంమౌముస్థైప 

యితి.--స్తామదై్య కేశి; సుఖప్రతియోగినో దుఃఖస్వ శదానీమనత్త్యాత్సుఖమేవ వరి 

శివ్యత ఇత్యావా----శృణ్వితి. సుఖదుఃఖయో ప్రకాళతమసోరివ వరస్పరవిరోధిత్వాజ్ 

దుఃఖాఖా వే సుఖ మేవాభ్యుపేయమితి భావః, 

టీ. అదె పకస్వ ప్రభ ల్వే=అె పతేత్టమును, స్వ పృకాశ క్వమును, సాం=ఊండుం 

గాక, సుపౌ=నుము ప్టియందు, నుఖం=నుఖము, కథం=ఎట్టు గలదో, వద = శవము. 

శృణు=చెప్పెద వినుము. తదా=అసమయమందు, దుఃఖం = దుఖము, నాస్టీ = లేదు. 

తళకి=అందువలన, 'టెజునీకు నుఖం=సు ఖము, శిష్య తేజమిగులు చున్న ది. 

తా. సుషు ప్లియందు అధై ఏతభానమును స వ, కాశళత్వమున 

నుండుంగాక, ఆసుషు_ప్పియందు సుఖ మెట్లు గల దనిన, ఆసుషు ప్రియందు 

$ఖము ేనికారణనున సుఖమే శోషించును. అనంగా సుఖమఃఖములు 

రెండింటికిని ప్రకాశాంధ కారములవ లె పరస్పరవిరోధిశ్వము గలిగి 

యుండుట చేత్క సుషు ప్తియందు సుఖవిరోధి యగు దుఃఖము "లేమివలన 

సుఖమే కల దని యంగీకరింపందగు నని యఫిప్రాయము. 

ఆవ. పైవిషయము నే శ్రుశ్యనుభవముల చేం గనంబఆచుచు న్నాడు: 

శో ఇ అంధస్పన్న ప్య్వనంధ స్స్యాద్ద్విద్ధో ఒవిద్ధా ఒథ రోగ్యసి, 

లి ఛ్ అక వ్ ల ద ల 
ఆరోగీతి శతం ప్రాహ తచ్చ సర్వజనా వివ, 84 

వ్యా. సుప్తా దుః8ఖాభావే కిం మానమిత్యాకాంకూయాం (శుత్యనుధవొ 

దిత్యావా---అంధ ఇతి. కస్తాద్యా వళం సేతుం తీర్హ్వాం౭_ధన్నన్నం నో భవతి, విద్ధస్సృన్న్న 

విద్గో భవత్వ్యువతాపీ సన్ననువతాపీ భవతి. తద్యద్యపీదం భగవళ్ళ్శరీరమం ధం భవత్యనం ధన 

ఛవి తీశ్యాదిశ్రు తి చేహాభిమాన ప్రయుక్తానంధ త్వా దీన్దోమాక్ నుష్తూ నివారయతి. 

- వ్యాధ్యాదినా పీడ్యమానస్యాపి సుప్తా తద్దుఃఖానుభవో నా స్రీ త్యేశ శృర్వజన ప్ర సిద్ధం 

చేక్యర్థః, 

టీ. అంధస్సన్నకి =| గుడ్డివాండ్రైనను అనంధ = గ్రుడ్షిశనము చేనిబాడు, 

స్యాజ్ =అగుచున్నాండు. విద్ధః = బాణముచే గుచ్చు బడిన వాడు, అవిద్ధః యు అట్టు 

(గచ్చుంబడనివాండు (భవ తి=జఅగుచు న్నా (డు. అధ=అట్ల్టుళే, రోగ ననీ జ రోగనముగఖ 



యోగానంద వ, కరణము ప 

వాండు, అరోగీ = రోగము లేనివాండు, (భవపి=అగుచున్నాండు) ఇతి= ఈవి భముగా, 

శ్రుతిః = చేవము, ప్రాహ = వెప్పెను, కల్ = దానిని, సరష్టజనాళ్చ = సరర్టజములును, 

విదుక = ఎయింగుదురు, 

తా, సుషు_ప్టినశయందు | గుడ్డి వానికి నేను గుడివాడ నని 
కాన్కి బాణపు దెబ్బ ' తగిలిన వానికి చొన్బాధ గాని రోగికి , నెను రోగి 
నని గాని తెలియదు. దుఃఖ హేతువు లున్నను సుషు_వ్రియందు దుఃఖము 

"లేకుండుట యనుభననేస్థము. ఈ యర్థము నె “అంధస్పన్న నంధోభనతి” 
ఇత్యాది భాందోగ్న శు నిలో, టియు చెప్పుచున్నది. 

అవ. దుఃఖము లేనంతమా త తృమున, సుఖమే యున్న దని ఇెవ్వుటకు వీలు లే 
దని పూర్వపక్షీ యానేసింపంగా సమాధానము చెవ్వు చున్నా డు 

న్లో, వ దఃఖాఫావమాత్రే,: ఇ సుఖం లోస్టశిలాదిషు, 

ద్గయాభావసర్థి నృష్ట త్వాదితి చేద్వషమం వచః, తగ్ 

వ్యా నను, యత్ర దుకిఖాభొన స్త త్ర శ, గుఖమిత్యస్యాచ్యా స్పేర్ణోపాదొ వ్యభిచార 

ఇతి శంకలే--న దుఃఖేల దఃఖాధావమాస్రే పే సుఖం కల్పయితుం న శక్యతే. లోప 
శిలాదిమ. ద్వయాభావస్య నుఖదుఃఖయోరభాపస్య దర్శనాదిత్యర్థః. దృషప్రాంత దార్దాంత్ 

కళయోళి నె షషమ్యా చివమితి వరిపహారతి----ఏమషవుమితి, వచో దృహ్రాం తవచనం విషమం 

చార్దాంతి శాననుసా త్యర్థః, 
ఉం 

టీ, లోస్ట్రశిలాదిషుజమట్టిగడ్డణాయి. మొదలగువానియందు, ద్వయాభావస్య = 

నుఖదుఃఖములయొక్క.. అభావము; దృష్టళ్వాత్ = కనుసీంచుటవలన, దుఃఖాభావ 

మాత్రే, ఇ = దుఃఖము "లేనంళమా తృముచేతనే, సుఖం = సుఖము; నేలిచేత్ = కల్పింవ 
రాదిసేదచవేని, వచః = సీవాక్యము; 1 వినమం = దార్జాంతికను ననుసరించినది కాదు. 

తొ, శిలాదులయందు సుఖదోఃఖములు రెండును లేవు. కావున 
“ఏచట దుఃఖము లేదో అచట సుఖము మిగులుచున్నది” అనెడి వాక్య 
మునకు వ్యాప్తి పీ లేనందున, సుషు ప్టియందు దుఃఖము లేనిమా త్రమున 

సుఖమును గల్ప్సిం చుటకు శకస మె ట్లగును? ఈ లోష్టాడిశిలాదృష్టాంత 

వాక్యము డాగన్షాంతికము ననుసరించినది కాదా, 
ట్వి 

అవ. వూర్వవఖీమాటయందలి అననుకూలత్వమును జూపు చున్నాండు:- 

న్ ముఖదె బై న్వవికాసాఖ్యాం వరదుఃఖసుఖోహనహమ్, 

దె 7 దై న్యాద్యభావతో లోస్టే దఃఖాదూ్య హో న సంభవేత్ , 86 
చేదాంక=.. 5 2 
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వ్యా. దృహ్రాంతస్యాననుకాలక్వ మేవోపపాదయతి...-ము ఖీతిం అన్యనిష్ట్ర యో; 

నుఖదుఃఖయోరూవానం యథ్యాక్రమం ముఖ-దె న్యవికాసాభ్యాం లింగాభ్యాం కర్తవ్యం, 

ఆయం దుఃఖీ వివణ్ణావదన త్వా కృంప్రతిపన్న వత్ + అయం నుఖీ ప్రసన్న వదన త్వాత్సం 

ప్రతివర్న వదిత్యర్థః. భవల్వేవం లోశే, వగృులే కమాయాకమిత్యత ఆవా_చై చేతి, 
లోహైదౌ ముఖడై న్యాదిలింగాభావా త్ఫుఖదుఃఖయోరూవాన మేవ న సంభవతి. అత 

స్త, దుఃఖాభఖెవోజప్ న నిశ్వ్చేతుం శక్యత ఇత్యర్థః. 

టీ. ముఖడై న్యవికాసాభ్యాం = ముఖనునందలి దీన క్టముచేతేను వికాసము 
చేతను, వరదుకఖనుఖోవానక్ = ఇతరునియొక్క_ దుఃఖములు నుఖమును ఊహించుట, 

(అ స్తీ = కలదు. లచే = మట్రిగడ్డయందు; దై న్యాద్యభావతః = దైన్యము మున్నగు 

నవి లేకపోవుటవలన, దుఃఖాద్యూవాః = దుఃఖము మొదలగువాని యూహా, న సంభ 

వేశ్ = సంభవించదు. 

ఠా చేతనుని' ముఖవముందుం దోంచు చైన్యని కాసములనుబట్టి 

వానికిం గ లకి దుఃఖము గాని సుఖమును గాని యూహీంపవ చ్చును. 
వాడు నిహకావదనుడుగా నున్నయెడల వానికి దుఖము గల దనియ్ము 
వ్రసన్నవదనుండుగ నున్న యెడల సుఖముగల దనియు నూహింవన ద్సును, 
లోకవుం దట్లుండుంగాక, పృకృతమంను లాభ మేమి? అనెు పన్ని 
లోష్టాదులు చె తన శ్టరపాతము లగుటవలన వానియంసు సుఖ ముఖముల 
నూహించుటయే సంభవింవదదు గనుక, దుఃఖాభావమును సమునను 
నిశ్చాయింవ శక్యము "కాదు అని సిద్దాంతి సవమాభానము, 

ఆవ. తన సుఖదుఃఖములకును, వరుని నుఖదు!ఖములకును గల భేదమును జేద్వు 
చున్నాడు: 

న్స్, స్వకీయసుఖదుః ఖే తు నోవానీయే తత స్తరో్యాః, 
భావో వేద్యోఒనుభూత్ర్యైవ తవఫావోఒవి నాన్యతః, 97 
వ్యా. ఇదానీం వరకీయసు ఖదుఃఖాభ్యాం స్వకీయనుఖ దుఃఖ యో శి న్రషమ్యుం 

దర్శయతి.._.స్వశీయేతి, స్వనిష్టయోన్తు ను ఖదుఃఖయోరనుభ పసిద్ధతాా న్న్నాను'మేయ త్వం: 
యత స్తత _స్తయోస్సుఖదుఃఖయోర్భావః సద్భావో యథానుభూ త్రై ట్రన వేద్య; ప్రత్య. 
తేణావగమ్య శే, తథా తదఫావో౭వి తయోన్సుఖదుంఖయోరభావో౭వీ అన్య తః 
అన్యన్థాదనుమానా దేర్నా వగమ్య తే, కింతు పశ్య తై వేళ్యర్థః, 

టీ, (యకతః=నీకారణమువలను, స్వకీయను ఖదు8 ఖే తుజతననంబం ధములగు నుఖ 
దుఃఖములై లే, ఊవాసీయే = ఊహింపంద[నవి) న = కానో, తఠః ఇ అహేళతువ్రువలను 
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తయోక=ఆ సుఖదుఃఖములయొక్క..., భావః=జనికి అశుభూతే గవ = అనుభవము చేతనే, 

వేద్యః = తెలియందగినది. తేదభావో2పి = ఆ నుఖదుఃఖములు లేకఫోవుటయు, అను 

భూతే న్థివ=అనుభవము చేత చే, జేద్యకః= తెలిసికొనందనిన ది, అన్యతక8=కోట్ోొక సాధనము 

వేళు న వేద్యః = ఎయయందగినది కాదు, 

తా, వకారణముచేకం దనయొక్క_ సుఖదుఃఖములు ఆనుభవసీద్ల 

ముచే కాని యూహింపందగినవి కావో, ఆకారణను వేత నే యా సుఫీ 

దుఃఖనులయొక్క స్ధితి (ఉనికి యు అనుభవము (పృత్భకుము) చేశనే 

తెలియందగును, తేన సుఖదూఃఖనములయొక్క. అభావమును (లేమి-ము 

బ్రత్యతీముగ శతెలిసీకొనందగును గాని” అనుమానాడి ప్ర మాణముల 

వలన బెలియంబడను, 

అవ, పై చర్చయొక్క.. ఫలితమును బెవ్వ చున్నాడు: 

న్లో, తథా సతి సుషుప్తా చ దూఖాభావోఒనుభూతికః, 

విరోధివఃఖ రాహిత్యాత్సుఖం నిరిషస్ను మి ప్య తామ, ప్ 

వ్యా. ఫలితమాహ---తఖేతి, తథాసతి స్వకీయస్య సుఖా జేరనుభవగమ్య తే 

నతి నుషుప్తా స్వకీయసుషుప్తావపి విద్భమానో దుఖాభావో౭ఒమళ వేవైన సిద్ధం, 

తశతో౭పి కిం తత్రానానిరోధీతి, సుషముప్తా నుఖవిరోధథినో దుఃఖస్యాభాచాన్ని ర్విఘ్ను ౦ 

బాధరహితం సుఖమిష్య తామభ్యు సేయ తాం, 

టీ. తథాసతి=అ ట్లుండగా, నుషుప్తౌ చజసువు క్తిదశయందు; విరోధిదుఃఖరాహి 

త్యాత్ =సుఖమునకు విరోధి యగు దుఃఖముయొక్క_ లేకపోవుటవలన, దుఃఖాఫావ$జ 

దుఃఖము లేకపోవుటయు, నుఖం చ = సుఖమును, అనుభూతితః = ఆఅనుభవమువలన, 

నిర్విఘ్న౦ = నిరాటంకముగా ఇమ్యతాం = అంగీ 100వంబడుంగాక 

తా. ఇట్లు వెప్పుటచే ఫలిత మే మునంగా, స్వకీయ సుఖానికము 

అనుభవముచే నెజటు(గవలనీన దగుచుండంగా, తన సుషూప్పియందునుం 

గల దుఃఖాభావమును అనుభవమువేత నె సిద్ధమైన దగును. సుషు ప్రి 

యందు దుఖాఫావమువలన లాభ మేమి యన, సుఖనిరోధి మగు 

దూఖను 'లేమివలన బాధరహితమగు సుఖము గల దని యంగీకరింపవ లె 

నని తెలియవ లెను, 

అవ, సుషు వ్లియందు సుఖము గల దనుటకు మజీయొక హేతువు:ా- 

న్లో, మహ_త్తరపవ్యయానేన మృదుశయ్యాదిసాధనమ్, 

కుతస్ఫంపాద్య లే సుప్తా సుఖం చే శ్షత్రనో భవేక్, 39 
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వ్యా. శయ్యాదినుఖసాధనసం పాద నాన్యథానుపవత్త్యావి సుషుప్తా నుఖను స్తీ 
త్యవగమ్యుత ఇత్యావా_ఠక్క తస్యాం సుషుప్తా నుఖం న భవేచ్చేత్ మవా శ్రర 
ప్రయాసేన బహువిధవి త్తవ్యయళరీరపీడ నాది నా మృదుళం శయ్యాడి కళిపుముంఛాది 
సాధనం నుఖసాదధనం కుత; కసాత్కారణాక్సంపాద్య లే ? న కుతోో౭_పీత్యర్థః, 

టీ. తత్ర = ఆ, సుప్తా = సుష ప్రీయందు నుఖం=నుఖము, నో భ్లవేచ్చేత్ = 
లేకపోయినయొడల, ముహా శ్రరప్తయా సేన = గొప్ప పృయాసము చేత, మృదుశయ్య్యాది 
సాధనం = మెత్తని పరుపులు మొదలగు సాధనములు, కుత = ఎందుకు, నంపాద్య లేడా 
సం'పాదింవంబడు-చున్నవి 2 

తా, సుషు ప్టియందు సుఖము లేనియెడల సుఖసాధనము లగు 
మృదుశ య్యా్యాదుల నేల నేకరింసవలెను ? కావున సుషు ప్తియందు సుఖ 
మున్నది, 

ఆవ. మృదుశయ్యా దులు దుఃఖనివ్భ త్రికొఆకుం గాని సుఖసం పాదనమునకుం గా 

వనివ( జెవ్దుచున్నా (డు: 

న్, దుఃఖనాశార్థ మేవై తదితి చేద్రోగిణ స్తథా, 

భవ త్వరోగిణ దే షత త్పుఖాయ్రైవెతి నిశ్చిను, 40 
వ్యా. అర్థావల్తేరన్యథో వప త్తిం శంక లేదుః ఖేలి. నీశచ్చయ్యా దిసాధనసం పా 

దనం దుఃఖనివృ ల్తిఫలకం న నియకమితి వరిహరతి.__రోగిణ ఇతి. రోగాదిదుఃఖే సతి 
తన్నివృ క్రయే కద్భవతు. కదభావే తు నివ ర్త దుః భాభ వా _త్తత్స్భం పాదనం సుఖాయ 

వేక్యవగమ్యత ఇత్యర్థః, 

టీ, ఏకల్ = ఈమృదుశయ్య్యాదుల సంపౌదనము, దుఃఖనాశార్థమే వేతి = దుఃఖ 
నివృ త్తికొఆకే యంటి వేని, రోగణః=రోేగికి, తథా=అట్రులే, భవతు = అగుగాక. ఆరో 
గణక=రోగము లేనివారికి, నీతల్ =ఇది, నుఖామయైవ=నుఖముకొ టే, ఇతి=అని, నిళ్చినుజు 
నిశ్చయింపుమా, 

తా, మృదుశ యా ర్థిదూలు దుఃఖనివృ_త్తికొజుకు రోగు లగుటచే 

దఃఖముగలవారు నేకరింతురందు వేని అళ్ల్లే కానిమ్లు. అయినను దుఃఖ 
కారణము లగు రోగము లేవియు లేనివారు గూడ వానిని సంపాదించు 
చున్నారు. శాన, అవి సుఖముకొజకే యని నిశ్చయము. కాయబట్టి, 
సుషుప్తిలో సుఖ మున్న దని భావము, 

అవ. నుషు_ప్రియందలి సుఖము నిత్యము గదా. అది మృదుశయ్యాదిసాధన' 

ములవలనం గలఃగుచున్న దనిన, అది యనిత్యమగు విషయనుఖమగుణే” యని యాత్మ 
సము ‘rr 
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న్లో . తరి సాధనజన్న త్యాత్సుఖం వై షయికం భవేత్ , 

భన తేషేవా త్ర నిద్రాయాః పూర్వం శయా్యాసనాదిజమ్. hl 

వ్యా. నను సౌముప్త సుఖస్య శయ్యాదిసాధనజన్య లే ఆత స్వరూపక్వం 

వ్యావాన్యేలేతి శంకళలే_శర్తీ లి. కిం నిద్రాగమగాత్పూర్య కాలీనస్య విషయజన్యత్వ 

ముచ్య లే ? ఉత నిద్రాకాలీన స్యేతి వికల్చ్యాద్యమంగీక రోతి..._.భవత్వితి. 

టీ, కర్ణి = కట్టులై లే, సాధనజన్య తాల్ = సాధనములచేఠం గలుగుటవలన, 

వై షయికంజవిషయజన్య మైన) సుఖం=సుఖము, భచేత్ = అగుచున్నది. అ కృ=ఇచ్చట, 

నిద్రాయాః డా నిదృకంటె, ఫూర్వం = మొదటిదైన, శ య్యాసనాదిజం = శయ్యాసనాది 

కమువలనం బుట్టిన, సుఖం = సుఖము; నీవం = ఈవిధముగా, భవత్వేవ = కానిమ్ము. 

తా, నిదుర పట్టుటకు ముం దనుభవింవంబభబెడి సుఖము మృదు 

ద్ద యా్య్యదిసాధ నజన్య మై విషయసంబంధ మగును గాని, నిదురపట్టిన 

త ర్వాత ననుభవింపం బజెడిసుఖము సాభనజన్య మెట్లగును? (నుషు ప్రి 

యందు మృదుశ యా్య్యాసనము లున్న వని నిదురించు వానికి తెలియదు 

గదా!) 

ఆవ, ది్వర్రతీయవికల్పము నిపుడు నిరాకరించుచున్నా (డు: 

న్, న్ని ద్రాయాం తు సుఖం య త్తజ్ఞన్య తే కిన “హేతునా, 

సుఖా: రాదా స న జె తలచే సుఖే, 49 సుఖాభిముఖధీరాదా పకా నృజ్జ త్స సుఖే 42 

వ్యా. ద్వితీయం నిరాకరో తి నిద్రాయామితి. నుముస్తా శయా్యాద్యనుసంధా నా 

భావా క్రజ్ఞన్యత్షం తస్య న సంభవతీతి భావః. నకు నిద్రాయామజన్యం సుఖం యద్య ప్రి 

తర్హి తల్ విషయనుఖవత్కు_తో చానుభూయత ఇత్యాశం క్యానుభవితు స్తదా 

తసి న్నినమగ్న త్వాన్న విషయనుఖవ త్తదనుభవ ఇత్యభిప్రాయేణాహా.-సుఖేతి, అదా 

నిద్రాయాః సూర్వసి ౯ కాలే జీవః నుఖాఖినుఖదిః శయా్యాదిజన్యసుఖాభిముఖూ 

థీర్చుద్ధిర్భస్య స కథో క్ష స్తథావిగో భవతి. పళ్ళాన్నిద్రాకాలే వశే ఉత్కృ్లే సుఖే 

మళ్టేల్ లీనో భవేత్. 

టీ, నిద్రాయాం తుని ద్ర యంటై లే, యత్ =నీనుఖము ఆ స్టి=కలదో, తల్ = 

అది, కేన హేతునా = వఏీకారణముచే జన్య లే=పుట్టుచున్నది. ఆదౌ = నిద వట్టుటకు 

బూర్వము; (జీవః = జీవుడు, సుఖాభిముఖధీ? = సుఖాభిముఖ మగు బుద్ధిగలవాం డ్రై, 

వశ్చాజ్ =అనంశరము, వరే = నిరవధికమగు; సుఖే=సుఖమందు, మళ్జేల్ = మునుంగును. 
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తా, గాఢసుషు_ప్రిలోని సుఖము బ్రహానందము. అది చేనివల 
నను పుట్టదు. జీవుండు మొదట కయాదివన్య మగు వ్రైవయిక సుఖ 
మనుభపీంచి దానివలన సుఖాభిముఖమనస్కు_2ై తరువాతే స్వస్వరూవ 
భూత బ్రహ్హానందము ననుభ వింపుచున్నాండు, 

య ఈయర్థమనే ల్ల నో కల, యెమువే సం పేవముగం 'చెవ్వుచున్నాండువులా 

న్లో జాగ గృదాషపృతిభిశ్నా తో వి శ్ర శా మ్యూథ విరోధిని, 

అవనీ కే స్వస్థచిత్ఫొ' ఒనుభ చేద్విషయే సుఖమ్. 42 

వ్యా. సం జే పీణో _క్రమర్థం శోక తృయేణ వ్ర ప్రపంచయతి... జాగ గ్కదాష్రపతిభి 

రిత్యాదినా-_జీ వో జాగ గ్ర చాను వృతిభిర్దానరణావస్థాయాం క్రి శ్రీయమాతై ర్వా పౌర 

విశేష? శ్రాంతో విశ్చమ్య మృదుశయ్యాజౌ శయనం కృ తార్వషఒథానం తరం విరోధిని 
వ్యాహరవ లే దుకశేవనీశే నివారిలే సతి స్వస్థ చిత్తోఒవ్యానలమనా భూత్వా 

క విషయే జాయమానం సుఖం అనుభ వేశ్చామాత్కుర్యాత్. 

టీ, (జీవః=జీవుడు, జాగ గ్కద్వాాపృతిఖిక=జా గ దపగ్భయందలి వ్యాపారముల 
నేత శాంత = అలనటంజెందినవా(డై, వి శ శృమ్యుజవిశ్ర, మించి, అథ=కనంతరము, విరో 

ధిని = విరోధియగు దుగిఖ ము, అవనీ తేసలి ఇ నిరాకరింవంబడంగా, స్వస్థచి త్త తః ౫ స్వస్థ 

చిత్తుడె, విషయే=నిషయమునందలి, సుఖం=సుఖమును, అనుభ వేల్ = =తనుభవించును. 

తా, జీవుడు జొ గృ దవస్థలో పలువిధను లగు శ్ర మల నొెంది, 

తన్నివృ_త్ర్క ; మృదుళ రహ్యోదులయందు వవళిం చట్ ని శ్ర మించి, 
వీవ్వట హావ పొవజనికదుఃఖము ని వారింవంబదుచుండంగా, వాన్టపలము 

లేని మనస్సుతో శయ్య్యాది విషయములవలని సుఖము ననుభవించు 

చున్నాండు, 

ఆవ, విషయనుఖములను నిరూపించుచు న్నాండు: 

శ్లో, ఆత్తాఫముఖధీవృతై స్వానంవః ప్రతిబింబతి, 
అనుభూయైనను తాపి త్రీపుట్యా శాంతిమావ్నుయాత్ . 44 

వ్యా. వీషయనుఖం చ కీద్భశమి త్యాకాంకాయాం తత సరూవం దర్శ్మయక్ 

పరే సుఖే నిమజ్జననిమిత్తత్వేన తదనుభ'వేజకి శ్రమం దర్శయతి---ఆత్థాఖిముఖేతి, 
అనాగతవిషయస ంపొదనాదినా దుఃఖమనుభూయో తన్నివృ_్తయే మృదుశయ్యాచౌ 
శయానస్య బుద్ధిరంతరు ఖా ఛవతి. తస్యాం చ బుద్ధివృత్నే స్వరూవభూత అనందకి 

స్వాఖ్గిముఖే దర్వణే ముఖమివ ప్రతిబింబతి. ఏవ హి విషయానందక. అత్రాప్యస్యామపసి 

శ 
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వేలాయామేనం విషయానందమనభూయానుభ్ళవి త్ర నుభ వానుభావ్యల తణయా తిను 

ట్యాశ్ళ మం, ప్రాప్ను మాల్ + 

ట్రీ, అత్తాభిముఖథీవృత్తా = ఆత్వాభిముఖచి శ్తవృ త్లియందు, స్వానంద!=స్వరూప 

భూ తానందము, పృతిబింబతి = ప్రశిబింబించుచున్నది. అత్రాపిజఇచ్చటను, ఏనం 

ఈవిషయాన౦ందమును, అనుభూయజఅనుభవించి, త్రిపట్యాజతిపుటి చేత, శ్రాంతిం 

(శ్రమను, ప్రావ్నుయాల్ =పొందును, 

తొ, జా గ్, ద్వ్యాపారమును వదలినందున చి త్త మాళత్తాభిముఖ 

మగును, అట్ట చ్చిజ్తే తమం దానందరూవ మగు ఆత్మే అద్దమునందు 

ముఖమువ లె ప ప్రతిఫలించును, బ్రషియును విమయానందమగును, -ఈవళ 

యందు జ్ఞారృజ్ణానక్లేయము లనెడి త్రివుటియుంశును గాన, నిదియు 

శ్ర ముగా శ (చును. (త్రి ప్రి యనంగ అనుభ వించెడివాండును, అను 

భోవమును, అనుభవింపంబహునదియును, 

ed 
pam, 

అవ. దీనివలన (సృక్ళతమున శేమి (ప్రయోజన మనినం జెప్పు చున్నా (డు: 

నో, కచ్చ/ముస్యాపను _క్త్యర్థం జీవో ఛా దే: క్పరాత్త న 

తేనై క్యం ప్రావ్య కత్రతోో బ్ర బహ్గానంవస్స సయం భవేక్ , శరీ 

వ్యా. తతః కిం కద్రావాకచ్భగమస్యేతి. తస్య త్రిపుటీదర్శన జనితస్య శ్రమ 

స్యావనోచాయ స వీవ జీవః పరమాత్మ న్యానందరూ పే బృవ్మాణి థా వేచ్చీను)౨ గవ్భేత్ . 

గత్వాచ "లేన (బృవ్హాణ్యెక్యం తాదాళ గం గత్వా, నతా సోమ్య కదానంపన్నో 

భవతీతి శ్రుశేః స్వయమపి తశ్రత్య స్తస్యాం నుముప్తా స్థితో బృవ్జానందో భవేత్. 

టీ, తచ్చ)మస్య = ఆత్రిపుటినిం జూచుటవేయలిగిన శ్రమయొక్క, అవ 

ను _త్యర్థం = పోగొట్రుగొనుటకొటకు, జీవః=జీవుండు, వరమాత్మని = పరమాత్ర త్రయందు; 

భా వేల్ కీన మగల బొందును. తేన=ఆ చ వూముతో, నిక్యంజనీకత్వమును: ప్రావ్యజ 

ఫొంది, తత్రత్యః = అనుష ప్రీయం దుండెడి బ ద్రహానందక$= బ,హానందము, నయం 

తాను ఛవేల్ = అగును, 

ll 

యందలి అ చ పరము పొందును. కావున ఆానును త్ 

సుషు_పియంనుండే జడ ద్రిహానందమగును. 

అవ, ఈవిషన మై వలువిధంబు లగు దృష్టా తములు 'వేదమందుం గలవని చెప్పు 

చున్నా( దుః 



ణ్ 

ర్త శ్రీ చేదాంకపంచదకి, ఏకాదశ ప్రకరణము 

న్లో దృష్టాం త ళ్ళకుని శ్య్యేనః కుమారశ్చ మహాన్నృృవు, 

ళల బ్రాహణ ఇక్యేతే సుప్వ్యానందే శ్ర్రతీరితాః 46 

వ్యా. ఆస్మిన్నుపపాది లే సౌమ ప్త ఆనం చే శకున్యాదయో బవావో దృహ్రాంతాః 

శుుత్యుక్తా విద్యంత ఇత్యాహ---దృష్టాంతా ఇతి. శకున్యాదిళిః పంచభిర్ద పాం తె 

సుష్తావానందోపపాదనేన తత్రనుఖం నా పీతి మతం నిరాకృతం. 

టీ, శకునిః=పతీయు, శ్యేనః=జేగయు, కుమారశ్చ = పిల్లవాండును; మహోక్ = 

గొప్పవాంజైన; నృప=రాజును; మహ్మో బ్రావ్యాణః = (బ్రృహ్మావిదుండును; ఇత్యాదిజఈలా 

గంటి, దృషాం తాః=దృష్తాంతములును; నుష్త్యానం చే = సుషు ప్యానందము విషయమై, 

శ తీరితాః= వేదము చెం జెప్పంబడినవి. 

శా, వేదములలో నిచ్చిన శకుని "శ్యేనాది యెదు దృష్రైాంతము 
ద. రు 

లను వరుసగా నిందు. జెప్పుచున్నా (దు, 

అవ, మొదటి దృషాంతముకు వివరించుచు న్నా 6డు:--- 

ళో అ అ రగ సొప్ 

న్లో శకునిస్సూత్ర, బద్గస్సక్ దిక్షు లు న్షిస్పళ్టై pp 

బుద అ అల్లో వా r 

అలగా బంధనస్థానం హ_స్త స్తంభాద్యూవాశ్ర, ం 4/ 

వ్యా. తత్ర, తావత్ 'స యథా శకునిస్ఫూ త్రేణ ప్ర తిబద్ధో దిశందిశం వతిత్వా 

శ . 1 క 
న్యత్రాయశనమలబ్ఞాక్టి బంధన మేవోపాశ్ర యే, వీవమేవ ఖలు సోమ్య తన్ఫనో దిశం 

దిశం పతిత్వాఒన్య త్రాయకనమలహ్ఞ్వై ప్రాణ మేవోపాశ్రయ లే; ప్రాణబంధనం హి 

సోమ్య మశ ఇత్యస్య దృహాంతదార్థాం తిక ప్రతి సౌదన పరస్య ఛాందోగ్య శు తిచాక్య 

స్వార్థం సంమేపీణ దర్శయలి శ్లోకద్వయేన---శకునిరితి. హాస్తాదా క్వచిదాథాశే 

సూశ్రేణ బద్ద! శకునికి పత్నీ ఆహారాదిగృవాణాయ దిశ్సు ప్రాచ్యాదిమ వ్యాపారం 
a 

అ 2 Fri 

కృత్వా తత్ర, విశ్రమం - వ్య న్యుతే ఆస్మిన్నితి విశ్రమః ఆధారః తమలస్థ్వా బంధన 

స్థానం వాస్తాదిక మేవ యథాశ్రయేల్ . | 

టీ, శకుని! =పక్నీ, సూ క్ర బద్ధన్సక్ ఆత్ర టి చేల ట్రయబడిన దగుచు, దిథ్వంజదిక్కుల 

యందు, వ్యావృత్యజలిరిగి. విశ్ళమం = విశ్రాంతిని, అలస్ట్వా=జపొందక, బంధనస్థానం జ 

కట్టిన చో దైన, వాస్త స్తంభాది = చేయియు స్తుభము మొదలగువానిని ఊపాశ్యయేల్ = 

ఆ శ్ర యించును, 

తా “న యథా శకుని ప్రాణస్య ప్రాణం” అను ఛాందోగ్య 

శ్రుతి _స్థంభాదులకుం ద్రాటితోం గట్టంబడిన వశీ నలుచెనలం దిరిగి 

యక్క_డను విశ్రమించుట కా థారజ్థానమును బొందయజాలక తనకు 

టాశ చునొ, బంధనన్థానము నెట్ణ శ్రైయిం నో 
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శ్లో, జీవోపాధి మన _స్తద్వ ద్ధర్మాభర్మఫలా_ప్ప వయ, 

స్వవ్నే జాగృతి చ భి భంంళ్యా క్రణ్ కరణి లీయతే, 49 
వ్యా. తథా చ ఉహాినాళం. వ మనోపీ పుణ్యా పుణ్యఫలయోన్సుఖదుఃఖయోం 

రనుభవాయ స్వప్న జాగ్రదవస్థయో స్ప త్రక త్ర భ్రాంత్యా భోగ ప్రుజే కర్మణి త్వీణేసతి 
స్వోపాదానేఒజ్ఞానే లషశ కల్ల యే ౫ తసువ వపతో జీవ? పరషూశ్తెవ ఏ భవతీ క్యర్థః 

టీ, కద్వల్ = అవక్షీవలెనే, జీవోపాధి = జీవున జహౌధియెన్, మనక=మనస్సు, 

థ ర్థాధర్యఫ ఫలా ప్పయే = ధరాధర ఫలంబులం బొందుటకు, స్వ ప్న =నష్టవ్న దశయందును, 

జా "గ్ర తిడకా గ ద్దకయందును, శ్రాంశ్వాలిరిని కర ణి=కర, తీలోసతి = తీణింపయా, 
లీయ తే=లయమును భెందుచున్న ది. 

తా, అవత నలుదెసలను దిరిగి తన ఆ థారస్థానమునకుం చేరు 

నక్త జీవున కుపాధియగు మనస్సు ధర్మాధర్మ ఫలనులం చెందుటకొణకు 

స్ఫష్పజా గృ దవస్థలందు భాంతిచే నచ్చటచ్చటం దిరిగితిరిగి భోగ ప్త్కద 

మగు కర్మము 'కీణింపగు తన కుపాదానమగు జీవునితో అజ్ఞాననుందు 
లయించును. అవుడు జీవుడు పరమాత్మ యే యగును, 

అవ. రెండవ దృషాంతమును పివరింపుయు న్నా (డు! 

న్, శ్యేనో "వేగేన నీడై కలంపటళ్ళయి! ఇ వ్రజేత్ , 

జీనస్సు ప్తె తథా థా వేద్చ్రప్థోనం దై కలంపటః, 49 

వ్యా ఇదానీం "శ్యేనదృష్టాంత ప్రవంచనవరన్య “కద్యథాస్ని న్నా కాగే శ్యేనో 

చా నువస్లో్ వా విపరివత్య శ్రాంతన్సంవా త్య వతు సాలయాయొవ ధ)యత ఏవమే 

చాయం పురుష ఏకస్తా ఆనందాయ ఛావతి యక్క నుపో న కంచన కామం కామయే 

న కంచన న్వవ్న౦ వళ్ళ” తీఠ్యస్య బృవాదారణ్యాక్టు, తి వాళ్యస్యార్థం సంటే.ప్యాహా--- 

శ్యీన ఇతి, యథా ఆకాశే సర్వతః ప్రచరక్ శ్కేన వీతన్నానూ సతీ గగచే సంచార 
నిమిత్త శృమపరిహారాయ శయితుం శయనం కర్తుం నీడైకలంవటః కులాయొకాఖిలావ, 

వాక్ పృశేత్ శీఘ్రం గచ్ళేల్ తద్వదేవ జీవో మనజాపాధికళ్చిదాభాసోఒహి బ్రహ్మ 

నందై కాభిలాషచాక్ స్వాపాయ శీన్రుం గ్ల త్ వాదయా కాళమితి శేషః, 

టీ, జీన! = జేగ, వేగేన = వేగముతో, నీడెకలంపటః - నీడ = గూటియందు, 

ఏక = దిక్కు-దొనియందే లంవటః = అస క్షి గల దగుచు శయితుం = శయనించుట 

కొ ఆరు, వ్ర బేల్ = పోవును, కథా = అటులే, జీవః = జీవుడు, బ్రవ్యానం దైకలంపటః= 



» 
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బ్రవ్జోనంద మొక్క_టియంచే ఆస క్తి గలవాం డగుచు; సుముష్వై = సుష ప్తీకొ ణకు 

ఫాచేత్ = (వృదయాకాశమునుసార్చ్రి పరుగెత్తుకు. - 

తా. జేగ ఆకాశమందు నలుదిక్కుల సంచరించి, అలసి, శ్రీను 

నివారణే. విశ్రమించుటకు తన నివాససాన మగు గూటియందుం బ్ర వ 

శించున శ్ల్లే మనో పాధికుం డగు జీవుండై న | చిదాభాసుండును బ్రహోనందా 

_నుభవాస క్తుండగుచు నిద్రించుట కై తీస ముగ హృదయా శకాశే మును 

. ¢6$ రాలీ, జాల Wa జ త్రీ 

చొందుచున్నాండ, ba తేద్య థ గె కా, ఆ +"స్వన్నిం పక ర్థింలి, 

యనెడి బృహదారణ్యక శ్రుతి చెప్పుచున్నది, 

అవ. మూండవ దృహ్తాంతమును విశ దీక్రరించుచున్నా౬డం: 

నో, అతిభాల స్టనం పీత్వా మృదుశయ్యాగతోో పాస, 
nn) ద 

రాగ చ్వేపాద్యనుత్న ల్తేరానం దై కస్వఫెవభ క్ , ల్ 

వ్యా. 'స యథా కుమారో వా మహారాజో వా మహాబ్రావాణో వా౭_తిమ్నీ 

మానంవస్య గత్వా శయీా'తె వమేష ఏక చ్చేత” ఇతి కుమారాదిదృష్రాంత తయ ప్రద 

ర్మనపరం బాలాకిబ్రావాణగ క వాక్యం కోక కృయేణ వ్యాచ పే---ఆతిబాల ఇత్యాదినా. 

యథా స్తనంధయకః శిశుః ఆగళం స్తనం పీతా మృదుత్వాడిగుణయోగిని తలే 

శాయితః స్వకీయాది జ్ఞానకళూన్య తేన రాగాదిరహితస్సక్ నుఖమూ ర్తి చేవావతిష్థ కే. 

టీ. అలతిచాలః = అక్యంతేము బాలుడు (చంటిబిడ్డ్ర, స్తనం = న్తన్య మును, 

పీత్వా = త్రాగి మృదుశయ్య్యాగతః = మెత్తని శయ్యను బొంది, వాసకొ = నగుచు, 

రాగ చ్వేషాద్యనుక్స శ్తేః = రాగము ద్వేషము “మొదలగునవి జనింవమిం జేసీ, అఆనంచైక 

సంశావభాక్ =ఆనంద మనియెడు వీకవిధ మగు న్వభ "వమును పొందినవాండు (భవతి = 

ఆగుచున్నా (డు. 

నె అబి ఇ సిక dw ఎ అష £ జం న గ అగ అన 
తా పసిబాలుడు తృ _ప్రిగ_స్థనరిమును గలి రె గచషషములు 

'లేమిం జేసి మృదు వగు శ్రయస్థి యందు నగుచు, బృెహ్మోనందము సనుభ 

వించుచున్నాం డని, “స యథా కవూరో...... ఏతచ్చేతి అనెడి 

శ్రుతి తెలుపుచున్నది, 

* అవ. నాలవ దృహాంతమును బృవాదారణ్యక శుతిచే వివరించుచున్నా (డం: 
ర లో 

నో. వమహారాజస్పార్శ్యభొమస్పంతృప్త స్పర్షషభోగతః, 

వమూనుహోనందసీమానం పాపానందె కమూ ర్లిభాక్, b1 
రా "సాం ఒం! 

వ్యా యథా వా సార్వఖభ మో రాజా విశదబుద్ధి త్వే౭.ి నై నర్హానుహొనం గ్రా 

ర్యు క్తత్య్వా తార్థనీయాభా వేన రాగాదిరహిత ఆనందమూ ర్రిరేవావతిస్ట, తే, 
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టి. సార్వ'భౌమః = సర్వభూమండలాధిపతి యగు, మవారాజః = మహారాజు, 

సర్వభోగత; = సర్వభోగములచేత, సంతృవ్దః = మిగుల తృ ప్రినొందినవాం డగుచు, 

మానుషినందసీమానంజమనుష్యుల యానందముయొక్క_ యవధిని, ప్రావ్య = పొంది, 

అనందైక మూర్తిభెక్ = ఆనందమే ముఖ్యమైన స్వరూపమును బొందినవాండు. 

(భవేత్ = అగును. 

తా, సార్వఖౌముం డగు మహారాజు మనుహ్యలోకమునం గల 
సకలభోగముల ననుభవించుటచే నేకొొజంతయు లేక యానంవ 

మూ రియై యుండును, 

ఆవ. అయిదవ యుపమానమును వివరించుచు న్నా (డు? 

న్లో వుహో నిప్రో ద్రిహవెదీ కృత కృక్యక్వలకు ణామ్, 

విద్యానంపసర్థి లషేనూం కాస్టూం ప్రా ప్యావతిష్ట తే, iy) 

వ్యా, యథా వా మహావిస్రో మవాధ్రావ్యణ? ప వప్రశ్యగభిన్న బ, బ హూసాకాళ్చారవాక్ 

ఆహం కృశక్ళత్య ఇత్యేవం రాం విన్యానందస్య పరమాం సమం జీవను క్షతాం 

ప్రాప్త! పరమానందస్వరూవ వవావతిస్ట తే తథా నుప్తోషఒప్యానందరూవ స్తష్టతీతి - శేషః. 

టీ, మహాన్మిప్రకః = ఊశ్త శ్రమబావ్యణు(డు, బ్రహవావేదీ = బ్రవావిదుడగుచు, 

కృకక్ళళ్యత్వ్టల తణామ్ = కృ తకృత్యుండ ననుట స్వరూపము గాం గల, విద్యానందస్య= 

విద్యానందముయొక్క_; పరమాం = శ్రేస్టమెన: కాష్టం = అవధిని, ప్రావ్య = పొంది, 

అవతిస్థ లేజటాన్నాండు. 

లా, సద్నా/హూణుయు ప్ర కుతే తగ: సిన్న, హుసామా త్కారము గల 

వా౭డై, నేను ధన్యుండ నై తై నని,  విద్యానందిమునకు వరనూవధి యగు 

జీనన్లు క కి నొంది క పరమానందస్పురూపుండై యెట్లుం శునో యనే స సుషు వ్స్ం 

బాందేనవాండును ఆనంవరూస స్థతీనిం బొందుచున్నాయ. 

"జెప్పిన దృష్టాంతమల తాత్సర్యమును జెచచున్నాండు:ాలా 

న్లో, ముద్ధబుద్ధారిబుద్దాన లోశే నీ సిద్ధా సుఖాత్త తా, 

ఉబావ్యోతానామన్వ్యే తు దుకఖనో న సుఖాత్మ "కాకి, ర్లై 

వ్యా. నన్వేతే కమారాదయస్త్రయ ఏవ కిమితి దృహైంలీక్ళతా నాన్య ఇత్యా 

శంక దృష్టైంక,కృయోదావారణ తాత్పర్య మాహ__ముగ్భేతి. వి వేకళూ న్యానాం 

మధ్యే అతిబాలన్సుఖీ, ఏివేకిషు సార్వఫ్ "మః, అతివి వేకిహ్వానందాత సాకు త్కారవా 

చేవ ఇతే తు సర్వదా రా గాదిముత్త్వాదసుఖన ఇతి దృష్టాంతీకృళతా ఇత్యర్థ క, 
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టీ, లోశే లోకమున, ముగ్ధబుద్ధాతిబుద్ధానాం - ముగ్గ = వి'వేకములేనివారి 

లోను, బుద్ధజవి వేకులలోను, అతిబుద్ధా గాంజమ వోని వేకమం గలవారిలోను, సుఖార్మతౌజ 

ఆనందన్వరూఫు జై యుండుట, సిద్ధా = సిద్ధించినది. ఉఊదావాకాగాం= పెన ఉగాహా 

రించంబడినవారికం టె, అన్యే తు=ఇతరు లయితే, దుఃఖనక = దుఃఖము గలవారు, సుఖా 

త్ర త కాః=సుఖస్వరూపులు, న= కారు. 

ఠా లోకమందు వివేక ళూన్వులలో నతిబాలుండు సుఖ, నివే 

కులలో “సార్వభాముండు సుఖి, అతివివేకులలో ఆతే తే నాయ తా. రము 

గలవాం౭డె పరమసుఖి. తదితరులు రాగబ్వేసాదివీడితు లగంటచేత సుఖ 

వంతులు గారు. 

అవ, దార్థాంతిక వాక్య ళా క్పర్యమును వివరించు చు న్నా (డు! 

న్ కుమా రాదిన దేవాయం బహ్ణానందైై కతచ్చరు, 

స్ర్రీపరిషక్తవ ద్వేద న చాహ్యాం నాపి చాంతరము, ర్ర్ర్తీ 

వ్యా. భవంత్యే తే నుఖిన8, ప్రకృశే కిమాయా తమి త్యాశంక్య దార్జాంతిక శ్రుతి 

వాక్యస్య తాత్ప్సర్యమాహా---కుమారాదితి. కుమారాదిక క్యుమారాదయో యథానంద 

భాజకి నీవమయమసి నుమ ప్త బహానందై కతత్పరః ్రవనందై క భాగిత్యర్థః. బ్రో 

నంచె చె కవరల్వే యు క్షిప ప్రచర్శనతరం 'శద్యథా ప్రి పి యయా స్తీ యా నరిపరివ్వకో "న 

చావ్యాం కించన వేదనాంకర మేవమేవాయం పురుషః ప్రాన్టేనాక నా సంవరిష్వక్తో 

చావ్యార కించన వేద నాంతర 'మరిజ్యోతిర్కాకణగ క్ వాక్యమర్థతో౭_నుక్రా 

మతళి_ సీ సృ్రసరివ్య శై శీలి యథా లోశే (మ్రీయయా స్త్రీయా ఆలింగతః కామో బాస్యో 

న గ అధ ఉన ప లో 
భ్యంతర విషయ్డానకూన్య త్వాత్సుఖమూ ర్రివర్యవల్ తథా సుషుప్తా ప్రాక్లేన వరమాత్మే 

నైక్యంగతో జీవో చావ్యాదివిషయజ్ఞానాభా వాదానందరూవ వీవ భవతి. 

టీ. ఆయం = ఈనుప్తుండు, కువూరాదివచేవ=వసిబొాలుండు మొదలగు వారివలె, 

బ్రవోనంచై కతత్పరః = బ్ర హానందమునందు అస క్తుండగుచు; స్త్రీ పరిష్య క్తవల్ = స్త్రీ చేత 
అ 

నాలింగనము చేసికొనంబడినవానివ లె, చావ్యాం బావ్యాచ్యా పరమును, న "వేద = 

ఎయింగండు, అంతరం చావి=ఆంతర వ్యా పరమును, న వేదజ=ఎయింగండు. 

తా. వైన్లోకమందుం. జెప్పయబడిన బాలకసార్వభౌమ బ్రహ 
వేత్తలు వప్రకార మానంననిమగ్ను ల యుంద రో ఆప కారమే 

యో 

సుషున్చుడును బ్రహ్ధానంచతత్పరుం డగును, “ద్య థా వీ యయా, 4.౪౪ 
కూ 

వేద నాంతరంి అనెడి శ్ త్రి వ్రీయురాలిచే నాలింగనము' బేనీకొనం 
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బడిన పృసుషుండు బాహ్యాంతర విషయముల 'నెటుంగకుండ నానంద 

మగ్నుం డయి యె ట్లుంకనో అశ్లే సుష్కుష్పియందు జీవుడు ప్రత్యగా 
తయం దైక్ళ్టనమై బాహ్యాంతరవిషయజ్ఞాన కూన్యుం డగుటవలన, కేవ 
ఆశీ 2. బరా ( వ 
లానందరూవుడై యుండు నని చెప్పుచున్నది. 

అవ. బాహ్యాభ్యంతరము లన చేమియో చెప్పుచున్నాడు: 

న్డ్, బాహాగం ర థ్యాదికం వృత్తం గృహకృత్యేం యథాంతరమ్, 
అజ్ఞ బ్యా ఉష జో జ సాస్ ఇషం తనా జాగరణం బాహ్యాం నాడిస్థస్స ష్షష్న ఆంతరః. ర్ర్ 

వ్యా. అ J దృష్టాంతదార్టాంలిక వాక్య స్థయో రా హ్యా ధ్యం కరళజ్ఞయోర్వివక్షీ క 

మర్థం (క, మేణ దర్శయతి..._. బావ్యూమితి. వృ ్దం వృత్తాంత. నాడీస్థఃి జాగ 

ద్యాసనయా నాడీమధ్యే ప్రతీయమాన8. ప్రపంచసృ ్రవ్న ఇత్యుచ్య తే, 

టీ. రథ్యాదికం=పీథిలో జరిగిన, వృ త్తం= వృత్తాంతము, బావ్యూాం= బావ్యూము, 

గృ హకృత్యం= ఇంటిలోనివని, ఆంతరంజలోవలిది, యథా=ఎట్టులో, తభా=ఆవిధముగా, 

జాగ రణం=జా గ దవస్థ్ర చావ్యాం=బా వ్యామగును. నాడీస్థః = జా గ్ర ద్వాసన చేత నాడీ 

మధ్యమందు న్ఫురించెడి, ఆంతర$=అం కర ప్రపంచము, స్వవ్న$=స్వవ్న మనంబడునుం 

బా, వప్రకారనుగా రాజవీథి మున్నగునది బావ్యా మగునో, 
ప్రంటిలోని పని లోనివగునో, ఆప్రకారముగా జాగ్ర దనస్థబాహ్యును., 
నాయలయందు జా గ్ ద్యాసనచే నంతకరణమునం దోం౭చడి ఆంతర 

వ్ర వంచము స్వప్న మనంబనగును, 

అవ. నుషుప్రియందు జీవుడు బ్రహ్యానందస్వరూపుండై యున్నాం డని యు కి 

దర్శనవరమగు శ్రుతి లాత్సర్యమును 'జెవ్వుచున్నాండు:-ా- 

న్లో, పితాపి సుప్తావపి లే త్యాదా జీవత వారణాత్ , 
హావ నో జీవస్సంసారి తాషసమిాకుణాత్ ॥ 56 

ఇ ద కో క బ్రహ్థానందరూ పణై వావతిష్ట ఇత్యత్ర, యు 

వరాయాః అత్య పితాజసితా భవి తీత్యాదికాయాః శు, తేస్తాత్స్పర్యమావా= 
వ్ తేతి. అత్ర సుషప్తావా ధ్యాసీకానాం పిళ్ళ త్వాదిబీవధ రాణాం (శ్నుత్యెవ నివారి 

తత్వాల్ , బీవత్యాప్ర తీత బ్రవాశె వాపళిమ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ, వీతాపి సుప్తావవీ లే త్యాదౌజతం డి మైనను నుషు_ష్టియందు తం ్ రికాం డని 

వెప్పెడి ఈ మొందలగు (శ్ర తియందు, వత్వవారణాల్ = జీవభావని-షేధమువలన, 
అణ ఎగ 

సుప్తాజ=గాఢనిద్యయందు; సంసారి త్వాసమాత ణాత్ సంసారి త్వాఖిమానము భేనిం జేసి, 
బ్రహ్మమే యగును. జీవఃజజీవుండు, న ఆ కాదు, 

(ప్రదర్శన కీ 

బెహావ= 
Ve 
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తా, “అత్రపితాఒవితా భవతి” అను నీమొదలగు శ్ర, తియందు 

సుషు ప్తియందు అభ్యాసముచుసెడి పితృ లాషదిజీవధర ములు నివారింప 

బశుటచేశ జీళ్రయ ను; 10 వ్వ్ వి మందు బ్రహ మే యగును. మజియు సుష ప్రీ 

యందు జీవశ(ము స్ఫురింపక పోవుటచే బ్రహ మే EE మంచును, 

ఆవ, దేపణినాన ముండిన, సంసార ముండును. అది లేనియెడల, సంసార 

ముండ దని చెవ్వుచున్నా డు: 

న వితృతాాద్యఫిమానో యస్సుఖదుగిఖాక రస్పహి, 

తసిన్నపగ తే అర్జస్ప'ర్వా న్మ్నోకా నృవత్యయమ్. రీ? 

వ్యా. నను పితృత్యాభిమాగాభావే౭పి సుఖత్వాదిసంసారః కిం న స్యాదిత్యా 

శంక సంసారస్య డేహాభిమానమూలత్యా త్త క్రదభావే అభావ ఇతి మన్వాన _స్తత్ప్రతి 

పొదకం “తీరే హి తదా సర్వాక్ శోకాల్ సాదయస్య భవి రీతి సమనంతర 

వాక్యం తాత్సర్యతోో వ్యాచసే స్రే-_వికృ్ళత్వాదీతి. 

టీ. యః = వీది, పీక్ళతాష్టద్యభిమానక = తండ మొదలుగా గల యఫీమా 

నమో, స హిజతయభఖిమాన మే, సుఖదుఃఖాకరో = సంసారమూలము. తేసి క=ఆ యభీ 

మానము, ఆవగరేసతి = తొలంగంగాా అయం = ఈపురుముండు, సర్వా = సమస్త 

' ములైన) శో కాక్ =దు!ఖములను, తీర్ష ర క=దా౭టినవాండు, ఛవతిజ=అగును. 

తా, సుషు ప్తియందు 'కికృత్వాద్యభిమానము లేకపోయినను 

సుఖి త్వాదిసంసారము చేదా యనిన, పికృణాషది దేహాభిమాన మే సుఖ 

దుఠఖనములకు మూల ముగు సంసారము. కనుక చేహాధిమానము లేని 

పురుషుడు సర్సుదుగిఖములను దాంటుచున్నా. డని “తీర్దో ఓ హీ తదా 

సరా నోశాకా హృాదయస స్ భవతి యనెడి శ్రుతి చెప్పుచున్నది, 

అనంగా సుషు ప్లియందు డేదాఫిమానము లేదు గనుక సంసారమును 

చే దని యభిప్రాయము. 

అవ సుషు ప్రియందు సుఖానుభవమును స్పష్టపజచెడి అధర్వణ, శ్కుతిని కెప్టు 

చున్నాడు 

వ్ సుషు ప్తికాలే సకతే విలవీనే తమసా వృతః, 

సుఖరూవమువై తీతి యూకే హ్యాథర్వణీ శ్రుత, ర్రి 

వ్యా. ననూదావాశాభిః | శుతిభిర్న సుఖప్రాప్తి రుఖతో౭.భిధీయమానోబ 

లభ్యత ఇత్యాశంక్య కథాభిధానపరం కై వల్య శు తివాక్యమర్భ్థతః పథ తినును ప్రీతి, 
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సకలే జ్యాగదాదిలక్షణో ప్ర వంచే విలీశే స్యోపాదానభూ తొయాం తమః ప్రృథానా 

యాం ప్రకృత విలయం శే నతి, తమసా తయా ప్రకృత్యా ఆవృత ఆచ్చాదితో 

జీవస్సుఖరూపం బ్రహ హో వెతీతి తస్యాళ్ళు) లేరర్థః. 

టీ. నువ వు ప్రికాలే = గాఢనిద్రయందు; సకలే = సర్వ ప్రృవంచమును, విలీనే 

సతి = లయించినదగు చుండగా; తమసా = అజ్ఞానము వేత; వృతః = చుట్టుకొనయుడిన 

జీవుడు, నుఖరూవం = ఆనందస్జ రూపమును, ఉఊెతి=పొందుచున్నా(డు. ఇతిజఅని, 

అధర్వణీ=అధర్వణ వేదములోని, శ్రు తి8=శ్రు తివచనము, బ్రూ'తేజచెప్వు చున్నది, 

లా సర్వ ప్రపంచమును సుషు క్రి వి కాలమున నజ్ఞానమున లయిం 

పంగా నట్టి యవిద్యతోంగాడిన జీవం జానందస స్వరూప మగు బహ 

నును చెందు? మన్నా6 డని అధర్వణ పదమునంవలి శు శు తి చెప్పుచున్నది. 

అవ. ఈవిషయము ప్రే తిలోం జెవృంబడుటయే కాక యనుభవసిద్ధమై యున్న 

దనియు. కజెవ్వుచున్నాండు 

నో సుఖముసా( నత్రావం న శై కించి దవేదిషమ్, 

ఇతి సు స్ప సుఖాజ్ఞానే సరామృశతి చోళ్టితః, 59 

వ్యా. న శీవలమయం శ్కతిప్రనిద్ధో అర్థం. కేతు సర్వానుభవనిద్ధో పీ త్యా 

సా---నుఖమితి, సునుహ్తైదుస్థితః పురుషః వతావంతం కాలం సుఖమస్వావ్చం, న 

కం చిద వేదివమి ల్యేవం నిద్రాకాలీచే సుఖాజ్ఞానే పరామృశతి స్థరతి. అతోఒపి సుప్తా 

నుఖమ స్యక్యవోమృ లే. 

టీ. అత్ర, = ఈగాథన్ని ద్భయందు, ఆవాం = చేను సుఖం = సుఖముగా, 

అస్వావ్బం = నిదురించితిని, కించిత్ ఆకొంచెమును నావేదిషవం 'వె = ఎణుంగను. ఇతి = 

ఈలాగున, సుఫ్టీ = నును ప్లికాలమునందలి, సుఖాజ్ఞానే = సుఖమును, అజ్ఞానమును, 

ఊస్థిత$జానిదురశుండి 'మేల్కాం చినవా(డు, వరామృశలి చన సృరించుచున్నా(డు. 

ఇచ “నేను జోయి'గా నిచ్చ ఫోతిని, ఆనిదురలో నే నేమియు 

నణబుం్నను.”” అని నిషారనుండి మేలా_ంచిన వొ డాసుషు_ప్రియం 

దవ యానంచమును, అజ్ఞానమును సరించుటంబట్టి సుషు_ప్రియం 

చానంపమున్న నది లేలుచున్నది. 

అవ. నుఖానుభవము "లేని నుఖస్త రణ మసంభవ మని వెచ్వచున్నాండు:- 

FAR న రానురో ఎ _నుభూ షః. స్టీత్యాఫీన నసుభవ_స్టదా, 

చిదాత్మ ణ్వాత్సతో' భాతి సుఖమజ్ఞానథ_ స్తతః, 60 
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వ్యా. నను; పరామర్శస్యా ప్రమాణ త్వాత్క-
థం తద్భలాత్సు ఖసిద్ధిరి త్యాశంక్య 

తస్యా ప్రామాక్యో౭పీ తనూలభూ తానుభ్గవ బలా తృత్సిద్ధిరత్యఖి ప్రా
మేణాహ--- వరామర్శ 

తీ 

ఇతి. పరామర్శ! స్మరణజ్ఞానముభూలే ఏవ విషమే భవతి. నాననుభూత విషయ 

ఇత్యస్తాస్టేల్ స్తదా సుప్తా అనుభ
వ ఆసీఏశ్ళవగమ్య తే, నళు నుప్తొ మనస్సహి తానాం 

జానకరణా నాం విలీన త్వాక్య-శమ కుభవసిద్ధిరి త్యాశంక్య కిం సుఖానుభవసాధనం 

గో 
ర్స్ > 

/ రజా అఆ 
జ అభీ, జ 

నా స్తీత్యుచ్య తేక్ట నావభవ 
వా(నాద్య! న్వర్ర కళచిద్రూవ పో సుఖస్య 

శాంత్. న దిషతియకిాస వ కాశనుఖబలాచేవ తదావరకా జూన 

కారణాన పీక త్వ్వాల § క్ స్వర్ర సుఖబ త న్ 

ఆ 9 

క్ష రక 

ప తీలిసిజ్జింశ్యభి ప్రాయేణావా=చిదా 
లలీ. తతస్సమ్టి 

ప్రుతీతిర్శవతీతి. 

ప్రకాళశను ఖాదజ్ఞానధీ రజ్ఞానస్య 

ట్రీ, పరామర్శః = సృరించుట, అనుభూ లే = అనుభవమునుబట్టియే, అ స్పీజకలదు+ 

కణా = అసుషు ప్లియందు, అనుభవ = సుఖాజ్ఞానముల యశుభవము, 
ఆసీత్ = కలి 

ిను. ఇతి = అని (తెలియుచున్నది. సత$=సవ్వస్తువుయొక్క-) 
సుఖం=స్వరూవభూతా 

నందము, చిదాత్మ త్వాత్ =చై తన్యస్వరూప 
మగుటవలన: భాతి = ప్రకాశించు 

చున్నది. తత! = అందువలన) (చి ద్రూపము గాన నే: అజ్ఞానథీః = అజ్ఞా నానుభవము, 

ఛాతి = న్ఫురించుచున్నది. 

తా. అనుభవము లేనివి స్మరించుట సంభవింపదు. జాగృదవస్థ 

యందు “చేను కాయిగా నిదురించితి” ననుటవలన సుషుప్తి కాలమందలి 

సుఖానుభవంబును, 'నాకేమియు తెలియ దని స్మ 

నానుభవమును తెలియుచున్నది. సవ్వ స్తువు సయం పృకాశచై తన $ 

జో అలో లో 
జ 5 

wa జో 

స్వరూపమగుటవలన, అజ్ఞాన ప్రతీతియు, అందువలననే సుఖ ప్రతీతియుం 

రించుటచ అజా 
షు 

ఆవ. పరామర్శ మనంగా సృరణము, అది పృమాణము గాదు. దానివలన 
న 

సువు_ప్రియందు సుఖాజ్ఞానంబులం నల వని ఎట్టు సిద్ధించు నని ప్రశ్న చేయయా; చె 

శ్లోకమునందు సమాథానముం చెప్పబడెను. ఈక్టోకమునందు సుష ప్పిలో సుఖము 

జ టి 

వ్ర ళించినను; అది బ్రహ్మా మనుటకు కారణ మేమి యను పఫూర్వవథీ ప్రశన్నకు 

డ్ 

ఇ హవిజానమానందమితి వాజసనేయినః, 
Oe 
ఠంత్యతస్ప రవ, కాళం సుఖం ద్రవ 

'నేతరత్ , 6] 
et 
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వ్యా. నను సౌషుప్తసుఖస్య స్వ ప్రకాళశనుఖ తేజ_పీ బ్రవోనందః స్వయం భవే 
దిత్య త్ర క్షం బ్ర ట్రన్యారూవత్వం న సంభవతి మానాభావాది త్యాశంక్య విజ్ఞానమానంద 
మిత్యాది బృవాదారణ్యక వాక్యస్య సద్భా వాన్షైవమి త్యాహా...- బ్ర హ్యవిజ్ఞాన సమితి. 

టీ. బ్రహజబ్రవాము; విజ్ఞానం = జ్ఞానస్వరూవ మనియు, ఆనందమితి=ఆనంద 

స్వరూవ మనియు, చాజసచేయినః = శుక్ల యజుర్వే దులు, నఠం తి=జవఠించు చున్నారు, 

అతః = ఆేతుళృవలక, స్వ్ర, కాశం ఆ స్వయం,ప్రకాళమెను నుఖం = సుఖము, 

బ్రహ్టావ = ద్రవామే, ఇతరత్ = వేటోొకటి, న = కాదు. 

రీ 

వాక్యము చెప్పుచున్నది, కాన సుష క్తిలోని స్వ ప్రకాశరూప మగు 

సుఖ మానందరూప మగు చ హమే యని భావము, 

తా, బ్ర పాము జ్ఞానానందసరావ ముని బృహదారణ్యక శు తి 

అవ. సుషు ప్రీలోని సుఖము, అజ్ఞానమును విజ్ఞ ఏజానమయుం డగు చిదాభాను*డు 

వ. స్మ్థరించుచున్నా(డు- ఎవన్వం డే దనుభవించునో, వాంజే దానిని స స్తరిం 

చుట లోకసీద్ధము. నుము_ప్రీలో విజ్ఞానమయుండు లేడు. కాన నప్వుడు విజ్ఞానమయుం 

డనుచవించె ననుటకు వీలు లేదు. నువు _ప్రిలో నుండెడివాం జానందమ యుండు అనంద 

మయుం డనుభ్గవిం చిన దానిని విజ్ఞానమయ డెట్టు స్మరించు ననిడి యామేవషమునకు 

సమాధానము:--- 

న్లో, యదజ్ఞానం తత్ర బీనా తౌ విజ్ఞానమనోమయా, 
కయూశ్చ విలయావస్టా నిద్రా౭జ్ఞానం చ నైవ హి, 62 

వ్యా. నన్వరుభవన, రణయ్యారై శారి రణ్యనియమాళ్చుఖనవమస్వ్యావ్సం న 

కించిదవేదిషమిలి చ ఫొను వను ఖాజ్ఞాన యోర్విజ్ఞాన నయశబ్దవాచ్యేన జీవేన 

సృర్యమాణత్యాత్ కనై గన సుఖాద్యనుభవితృత్వం వక్తవ్యమిత్యాళంక్య తదుపాభే 

ర్వి జ్ఞాన స్యాజ్ఞాన కార్యస్యాజ్ఞూనే విలీన త్వాన్ఫైవమమిశ్యభిప్రాయేణాహ---యదళ్ఞానమితి. 

న కించిద వేదిషమితి స్త రణాన్యథానువవత్త్యా గమ్యమానం యదజ్ఞానమ స్టే కక్క 

తసిన్నజ్ఞుణే శౌ ప్రమాక్ళ ప్రమాణ ల్వేన ప్రసిద్ధౌ విజ్ఞానమనోమయా విలీనా విజ్ఞాన 

తాషద్యాకారం పరిత్యజ్య 'కారణరూ పేణావస్థి వక _స్పదుసాధికన్య నానుళవితృత్వ 

మితి భావః, క త్రగీవప శ్రిమాహ._శయోగితి. హి యస్తా క్రయోక్విజ్ఞానమనో మయ 

యోర్విలయావస్థా నస ద్రేశ్యుచ్యతే. 'విజ్ఞానవిరతిన్సుషి ' కక్యఫిథా నాల్. క నిద్రాయా 

మేవ సలీనావిలో వ కవ్యమి త్యాళంక్యావా---జజ్ఞానమితి. సైవ నిద్రా విద్వదిరజ్ఞాన 

మితి వ్యవ హి హీయత ఇత్యర్థః, 

కహౌంక=- $8 



834 శీ) వేదాంతపంచదకి, వీకాదళ వ కరణము 
ల 

టీ, యల్ అజ్ఞానం=నీ అజ్ఞానము, (ఆ స్పిజకలదో, త, = దానియందు, తే” 

విజ్ఞానమనోమయా=ఆ విజ్ఞానమనోమరు.కోళములు, లీనా=లయించుచున్న వి. తయోః 

ఆ కెండుకోశములయొక్క_-యు, విలయావస్థా=లయిచు సమయమే, నిద్రా౭నిద్ర యనం 

బడును. సై వకి = అదియే, అజ్ఞానం = = అజ్ఞాన మనంబడును. 

తా, అనుభ వస్త రణములు రెండును ఏ కాధికరణత్వ నియవుము 

గలవగుటచెత్క సుషుప్పి ౮ వియందోం గల సుఖాజ్ఞానములు విజ్ఞానమయుం 

డగు జీవునిచేత స స్త రింపంబడుచుండుటవలన, ఆజీవుండే సుషు క్రి 5 వియందం 

గల సుఖాపికము నేనుళభవించుచున్నాం డని చెప్పరాొదా ? అనిన, “నేను 

సుషు ప్పి వీయం చేమియు నెలుంగి ననెడి స సృరణము చేం దప్పు మణియొక 

విధముగ? చెలియయడని యే అజ్ఞానము గలదో ఆ అజ్ఞానమందు 

ప్రమాతృ ప్రమాణనిద్ధములగు విజ్ఞాన మనోమయకోశములు వ విజ్ఞానత్వ 

మనోవమహ త్యా కారమును విడిపించి తముకుం గారణ మగు అజ్ఞానరూవ 

స్థితిని బొందుచున్నవి, అందువలన నా విజ్ఞానమయ సా ధిక డగు 

జీన్చంకు సుషు ప్టియందుం గల సుఖాజ్ఞానముల నముభవించుచుండ లే దని 

తెలియవలెను, అందుకు ఉపప త్రి “విజ్ఞానవిరతిః స సు ప్తి” అని చెప్పంబడిన 

యట్లు ఆ విజ్ఞానమనోమయ ములయొక్క_ విలయావస్థ నిద్ర యని చెప్పం 
బడును, ఆ ని ద్ర యే అజ్ఞాన మని విదాగంసులు న్యవహరింతుకు. కనుక 

ఆ నిజ్ఞానమునోమయములు చెందును అజ్ఞానమందే విలయమును బొందు 

చున్న వని తెలియవ లెను, 

అవ. సుము_ప్రియందు విజ్ఞానమయుండు లేడు గదా, ఒకని యనుభవమును మణీ 

యొకం డెట్టు స్మరించు నని ఇదివజలో చేసిన యా తేవమునకు సమాధానము: 

న్, వనీనఘృరవత్చశ్సాత్సా న క్షానమయో ఘన, 

నిలీనావస్థ ఆనందమయ బ్లేన కథలే వ్ లః 68 

వ్యాః నకు తరి సామ వ నుఖా ద్యనుభవ కాలేఒసతో విజ్ఞానమయస్య 

ప్రబోధ కథం తత్త ఎక్స ఫశ వ్రమి క్యాశంక్య విలయావస్థాయామపి తత్ళ ్ వరూవనాశా 

భావా ద్విలయావస్థో సాధి మతానందమయరూ పేిణానుభవితృత్వం విజ్ఞాన శబ్బవాచ్య 

ఘనీభావోపాధిమ శే న స్మర్శృళ్వం చైకన్య భుటత ఇత్యభిప్రాయేణాహ----విలీనేతి, 

యథాగ్నిసంయోగాదినా విలీనం ఘృతం పశ్చాద్వాయ్యాదిసంబం ధవశాద్ద సీళభవతి. వీవం 

జాగ గ్రుదౌదిము భోగ ప ప్రదస్య కర్త ణక తయవశాన్ని ద్రారూ పేణ విఖీనమంతకరణం 



ఊూగానంద ప్రకరణము రక్ 

పునర్భోగ ప్ర ప,దకర రవశాత్సలో ధే చిజ్ఞ విజానాకాశేణ ఘనీభవతి. అత స్తదుహౌధిక ఆత్తావి 

విజ్ఞానమయో ఘనస్ఫా వ్ * నీవ ఫూర్వం విలయావస్థో పాధి కన్ఫ న్నా నందమయ 

ఇర్యుచ్యతే. 

టీ. విలీనభ్ఫు తవల్ =కరంగిన 'నేతివల్సె వశ్చాల్ = అనంతరమందు, ఘనక=గట్టి 
వడిన వాడు, విజ్ఞానమయః=విజ్ఞాననముయుండు, స్వాత్ =అగును, విలీనావస్థః = విలయా 
వస్థ, అనందమయశబ్లేన=అనందమయుం డను శబ్జము'చేత, కథ్య'తేజచెప్స(బదు చున్నది. 

సుష ప్రి సుఖాద్యనుభవ 5 కాలమందు వేని విజ్ఞాననుయునకు 

ఖు ప్రబోధము గలుగుచుండంగా, ఆసుషు వ్రయందుం గల సుఖాది స్మ రణ 

మె ట్రగును? అనిన, అగ్నిసంబంధనుచేం గరగిన నేయి వాయగ్షిది 
సంబంధవశమున నెట్లు ఘునీభవించునో ఆ ప్రకారమే జాగ్రృదాదుల 

యందు భోగము నివ్చెడికర్త ము తయించుటవలన ని ్రారూసమున లీన 
మయిన అంతఃకరణము, మజల భోగ ప్ర ప దకర్శ వశమున ప పృబోభమందు 

విజ్ఞానాకారనముగ ఘనీభనిం నుచున్న ద. గఅందోనలన నా మంకణరణో 

పాధికుం డగు ఆత్త యు నిజ్ఞానమయత్వము చే క సునీభవించును. ఆ 

యాత్ర యే పూర్వము నిలయావస్థ నుసాధిగాం గలిగి ఆనందవముయ ' శబ 

వాచ్యుం డగును, అనయా, నిలయావస్థ యందును ఆవిజ్ఞానమయస్వారూప 

మునకు నాశములేమివలన నిలయావస్థను ఉపాధి గాల గల ఆనందమయ 
యావను చేత ననుభవించెడి ధర్మ మును విజ్ఞానమయశబ్దను చేం 'జెప్పం 

దగిన ఘనీభావను నుపాధిగా గలిగియురో శుట'చేత స రించెడి ధర్మ 

మును అను నీ శెండు ధర్మ ములును ఒక్క. డగు అత్మ కర ఫఘు:కించు నని 

యభిప్రాయము, 
“సవ, పెదానిశే స్పష్టీకరించుచున్నా (డు: 

జ న్, ప్రఫూర్వవణే ల్ బుద్ధిన _ల్లిర్యా సుఖబింవి తా, 

సెవ తద్చింబస సహితో ఫీనానందనుయ స్తతః, 64 
ల్ 

వ్యా. నిలీనావస్థ ఆనందమయ ఇత్యుక్త క్ష మే వార్గం స్పష్టీకరోతి.-ను వీతి, ను 
అలానే పకి 

పూర్వసీ, న్నవ్యవహితే తకో యాంతర్తుఖా బుద్ధివృ త్తి త స్వరూవభూకేనుఖ వ, తి బింబ 
యుశ్తా భవతి. తతః అనంతరం తక్స్రతిబింబసహి తా నైవ వృ త్తిర్నిద్రారూపే 

నిలీనా ఆనందమయ ఇత్యభిధీయ లే. 

టీ. ను కిపూర్వతుణే=నుషు పికి పూర్వతుణమందును, సుఖబింబితా = సుఖ ప్రతి 
బీింబముతోం గూడుకొనిన, యా బుద్ధివ్భ త్తిక=వీ బుద్ధి వృత్తి గలదో, నైవ = అదియే, 



886 శ్రీ వేదాంతపంచదశి, ఏకాదశ వ్రకరణము 

తద్భింబసహీ తా=ల ప్రతిబింబముతోం గూడిన దగుచు, తత$=అనంతరము, లీ నాజాకరంగి 
నై) ఆనందమయః = అనందమయుం డని ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

లా. గాఢని ద్ర నుం బూవ్యతుణమందు మృదుశ య్యాదిజన్య 

సుఖాకార మగు బుద్ధివృత్తీ తన ప్రతివింబముతోం గూడ నజ్ఞానమున 
లయించి ఆనంచమయుం డని చెన్పంబడును, 

అవ. సుమ _ప్టిదశలో నానందమయు(డు బ బృవాసుఖము ననుభవిం చు తెటజంగువాలా 

న్, అంతర్షుఖొ య ఆనందవుయో బ్రహాసుఖం తదా, 

భు జె క్క చిద్భింబయు కాభిరజ్ఞానో క్పన్న నృ త్తి లిఫిః, 65 

వాష. వీవమానందమయన(రూవం పదర్నగ తనె గవ పబోధశాలే విజాన 

మయరూ ఫే పన స్య ర ర్హృత్వసిద్దయే కచానం Sasson దయ అలన ఖు పత్తి, 

సుఖ ప్ర తిబింబసహి తాం కరు ఖధ్గీవృ త్తిజనికసంస్కా_రసహి తా జ్జానో పాధికో య ఆనంద 

మయ స్తదా సువుప్తా ద్రైవానుఖం స్వరూవభూతం నుఖం చిదాభి "ససహి తాళ్ళీరళ్డా నా 

దుత్పన్నా ఖీ? ను ఫాదినో చరాళ్ళి వృతి తిబి స్పళ్వపరిణామవి శేవై షెర్చుండ్తై శీ అనుభవతి, 

టీ. అంతరు రుఖకి = నుఖ ప్రతిబిబసహితాంతర్లు ఖ బుద్ధివృ త్తిజనిత సంస్కార 

నహిళతా క్ఞానోపాధిగల, యః = వీ, అఆనందనుయ॥$=ఆనందమయుండు, (ఆ ప్పికలండో 

(సః = అళండు) తదా=ఠనుషు ప్పిసమయమున, ద్రహాగుఖ౦ం= బ్రిహానందమును, చిద్భింబ 

యుకాఫి?=వై చైతన్య ప్ర పృతిబింబముతో: గూడుకొనిన, ఆజ్ఞానోత్సన్నమవృ శ్తి ల్రిఫిః = ఆజ్ఞ 

నమువలన పుట్టిన వృత్తుల చేత, భు జై. = అనుభవించుచు న్నా డు. 

తా, సుఖప్ర ప లెబింబసహిత మగు అంతర్షుఖబుద్ధివృ త్తి త్రిజనికసంస్కా- 

రముతోం గూడిన న అజ్ఞానో పాధికుం డగు ఆనందముమముండు, సుష్టుప్రి 

కాలమందు స్వరూపగ్గూత బ్ర తబ హూసుఖమును, చిబాభాస సహితములును 
అజ్ఞానజన్య సుఖావినోచర సత్వలేంణామవిశేసములును అగు వృత్తుల 
చేత ననుభవించుచున్నా (డు, 

అవ, జా గ్ర దవస్థయందువ లె నుషు ప్టియందు “నేను సుఖము ననుభనించు 
చున్నాను అణెడీ' యళ్గొమాన మేల గలుగదు ? అనెడి శంకకు నమాథానము:-ా- 

నో అజ్ఞానవృ త్తయః సూక్ష్మ విస్పష్టా బుద్ధిన్భ_ క్రయ 

ఇతి చేదాంతసిదాంతచార'గాః వ్రవదంతి హి, 6b 
వ్యా. నను కరి రణ ఇవ తజాసేం సుఖమనుభ వామోత్యభిమాన: కుతో న 

స్యాదిత్యాళ ంక్యావిజ్యావృ శ్రీ నాం బుద్ధివ్భ త్రివత్స ఎప్ట త్వాభి వాదిత్య భి ప్రాయేణావా- 

ఆజ్ఞానవృ క తయ ఇతి, ఇదం కతో౭,వనతమిత్యత ఆవా....-ఇతీతి, 



యోగానంద ప్రకరణము రక? 

టీ. అజ్లానవృ త్రయః = అజ్ఞానవృత్తులు, సూక్షూః = సూత్షముశెనవి, బుద్ది 
ల ధి ల ఆరి ఆశీ ర యా థి 

వృ_త్రయః=అంతకకరణవృత్తులు, విస్పష్టాః ఇ స్పప్రము లై లె నవి. ఇలి=ఈలాగున్క, వేదాంత 

సిద్ధాంత పారగాః = వేదాంతకసీ సిద్ధాంత (రవాస్యముల ఇెలీంగినవారలు, (ప్రవదంతి ఫీ 

చెద్వుచున్నారుగ దా, 

తొ, సుషు ప్పి వీయందలీి అజ్ఞానవృత్తులు సూక్షములు గనుక 

జా (గృదవస్థ యందలి బుద్ధినృక్తులనశే స్పష్టములు కావు, అందువలన 

సుఖోనుభఖేవాఖిమానవీ సుషు ప్రి వియందు ఉండదు, ఇట్లు వేదాంత 

సద్ధాంకహౌరగులు చెప్పెదరు, 

వైన్లోకమునం జెన్పిన విషయమునకు బ్రమాణముం జెప్వుచున్న్నాండు:---. 

నో, వంద క్యళాపనీయావ ళు థు తిప్పే మ్వతదళిస్ఫుటమ్, 

ఆనందమయభోే _కృృత్వం బ్ర బృహ్లినందే చ భోగ్య తా. 67 

వ్యా. నన్యానందమయో బ్ర వనందం సూక్షాఖిరవిద్యావృ శ్రిభియ్భు జు ఇక్యత, త 

కిం పృమాణమిళ్య త ఆనా మాండూశ్యేతి. ఏళచ్భద్ధార్థ మే చావా... అనం చేతి. 

టీ, ఏతత్ = ఈవిషయము, మాండూక్య తావనీయాది శుతివ=మాండూక్య 

తావనీయాది .శు శుతులయందు, అతిన్బుటంజవిస్పష్రముగ 6 జెచ్చంబడినది. (అతః=కనుకు 

ఆనందమయభో క్షత్వం= =ఆనందముయునకు భో క్ర్షృత్వమును; బ బిహ్చానంచేజ బ వానంద 

మందు, భేగ్యతా చజభోగ్యత్వమును గలదు. 

తా, నూండూక్య తాపనియాద్యుపనిషత్తు లానందమయు(శు 

జో _కృ యనియు బ్రహ్మానందము భోగ్య మనియుం జెవ్వుచున్నవి గాన 

సియర్ధము యశఛార్థము. భో క యన ననుభవించెడివాండు, భోగ § 

మునంగా ననుభ వింపబకునది. 

అవ. _పెంబెస్పీన మాండూక్య శు, శు తియర్థమును చెప్పు చున్నా (డు 

న్లో. వశీభూతస్పుషు ప్రి వ్లిస్టః ప్రజ్ఞానఘన లాం గతః, 

ఆనందమయ అనంవభు క్చేతోమయనృ త్తిఖిః, 68 
వ్యా. ఇదానీం 'నువ్యవస్థాన ఏకీభూతః ప ప్రజ్ఞాన ఘన నీవానందమయో హ్యానంద 

భుక్చీతోముఖి ఇతి మూందూక్యాధి గ్ర శుతిగతం వాక్యమర్థతః పఠలి-వీకీభూత ఇతి, 

సుప్తం నుషుస్తిస్నత, తిస్టతీకి నుషువ్య్యభిమాని క్యర్గః. "ఆనందమయ ఆనంద ప్రచురః 

ఆనందభుక్ స్పరూవభూమానందం భు జ్ఞా ఇళ్యానందభుక్. చేతోమయవృ త్తిభిరితి, 

కీతెశి ఇ్చ్చెతన్యం తన్ల యా స్తత్ప)చురాళ్చిత్పృతిబింబసహితా ఇత్యర్థః. తాశ్చ తాః 

వృ ర్హయశ్చ వేతోమయువృ శ్ర కయసాభిరానందభుగితి యోజనా. 



దం శ్రీ చేదాంతప పంచదశి, వీశోదళ్ ప వ్ర కరణము 

టీ, నుమ డ్రీస్థకానును_క్టీయం దుండెడి, ఏకీభూతః = విజ్ఞానాద్యుపాధివిలయము 

చేత నేశా కారత్వమును బొందిను అనం దమయః= ఆనం దమయాత్త , ప్రజ్ఞానభునతాం= 

ప్రజ్ఞానభున త్వమును, గతస్ప్బక = భొందినవాడగుచు, చేతో మయవృ శ్రిభి=చిత్స)తి 

వింబసహితములగు వృత్తులవేత, ఆనందభుక్ =స్వ రూపభూ తానందము ననుభవిం-చును. 

తొ. సుషు ప _ప్యుఖిమానియు, విజ్ఞానాద్యుపాధివిలయను చేత 

'నేశాకారత్వమును బొందినట్టియు, ప్రజ్ఞానఘను(డును అగు ఆనంద 
మయాత్మ వెత్స్రతివింబసహిలవృత్తుల చత స్వరూ పొనందము ననుభవిం 

చును, తని మాండూక్య ళు, తి చెప్పుచున్నది. 

అవ మాండూక్య శ్రుతిలోని “వకీభూతకీ అనెడి వదమున కర్ణము? 

వ్, విజ్ఞానమయము ఖై ట్రైరోో రూనె ర్యు క్త కః పురాధునా, 

సలయేనై కణతాం ప్రాప్తో బహూుుతండులవి ష్టవత్ , 63 

వార. తేదా(క్ణగత నె 3 త ఇతి వదసారమావా-విజాచేతి. యః ఆతా నః తీద్వాక్యగళనై్యైభూత ఇ లికి ఎస లె 
పురా జాగరణావస్థాయాం విజానమయము క్షా! “స వా అయమాతా బవా విజ్ఞాన థి ల్లు 0 న స. డక 
మయో మనోమయః ప్రాణమయశ్చతుర యః శోరృమయః వృథివీవమయ ఆపోమయో 

చాయుమయ ఆకాశమయ స్టేజోమయో౭. రేజోమయః కామమయో2కామమయ,; 

కో,థధమయోడ శోోధమయ ఇత్యాది శ్రుత్యుక్తై రూపెరా కారనిశేషైర్యుకో2 భూక్స 

వవాధునా లమేన విజ్హానమన ఆద్యు పాధివిలమయేనె క తాం ఏ కాకారతాం ప్రాప్తో గతో 

భవతి, కత, దృషాంతమాహ---బహ్వితి. బహుతండులజనితపిష్పవది త్యర్దః, 
లిథి 

టీ యః = వయానందవముయు.డు, పురా = బాగద్దశయందు, విజ్ఞానమయ 

ము క్ష్యైః=విజ్ఞానమయుండు మొదలుగాగల, రూపై రూపములతో, యు క్రకజకూడు 

కొనియుండెనో, సః=అశండు, అధు నాజఇవ్వుడు, వకందుంకిస్తవల్ = అనేకములగు 

చియ్యాములపిండివ లె లయేన = ఉఊపాధిలయము వేత, వీకతాం = నీకళ్వమును, ప్రావ= 

పొందును, 

ఈఈ స వా అయమాళ్తా. . కోధమయో= క్రొధమయల అనెడి 
శ్రుతియంద వ జెప్పంబడినయట్లు, శామానందముయాడు జ్యాగృద్దకలో 

నానావిఢపదార్గములలో తాదాత తను పొంది, విజ్ఞానమయుం ప ననియు, 

వునోమయుం. దనియు, ప్రాణమయుః డనియు “దివిధరీతుల బహు 

రూవ్రుంటై యుండెను, ఆయపాధు లన్నియు (కరంగిన నేతివ లె లయిం 

వగా అనేకము లగు బియ్యములు విసరి తడువంగా దానివలని వీడుచ 



"యోగానంద పృకరణనుం - 899 

ఏకవిధముగా నున్నటుల, ఆనందమయు జేశాకారులై. యుండు నని 
భావనను, 

అవ, ఆమాండూక్య శ్రు గుతియందలి ప్రుజ్ఞానఘనళబ్లార్థముం జెవ్వుచున్నా (డు 

నో పజ్ఞానాని ఫరా బుద్ధిన్ఫ లి తయా థ ఘనోఓభవక్, 

ఘనత్వం ఫామబిందోనా ముదగ్భేశే యథా తథా, 70 

న్యా. అథ ప్రజ్థానననళన్దార్థమావా-- ప్రజ్ఞానానీతి, పురా ఫూర్వం జాగ 

చాబౌ దృజ్ఞానశబ్దవాభ్యా భఘటాదిగోచరా యా బుద్ధిన్భ_క్రయోా౭._భవ౯, ఆభ సుషష్టి 

కాలే ఘటాదివిషయాభావే సతి ఘనో౭.భవేత్, చి దూేేతై కరూపో2ఒభూల్ , శ 
దృష్టాంతమావా..ఘన త్వమితి. 

iC 

టీ, ఊదగ్దేశే=డా క్రరజేశనుందు, హిమబిందూచాం = మాంచునకు, ఘనత్వం = 
గడ్డకట్రుట, యణభా=ఎ ట్రగునో, తథా=ఆ ప్రకారమే, పురాజఫూర్వముగల, ప్రజ్ఞానానిణ 

ప్రజ్ఞానములు, అథ = నువష్తికాలమందు, ఘన! = చీ ద్రూపముచే చేళహవము) 

అఫపల్ = అయినది. 

తౌ. ఉ త్రరదేశమందు మంచుబిందువులు ఘనీభవించి వశా 

కారముగ గడ్డకట్టినయట్లు, జా గ దాపకవమందు పృళ్ఞా నశబ్దముచేం 

జెస్పందగిన ఘహాదినోచకబుద్దివృత్తులు సుషు ప్రి వీకాలముందు ఘటూాదినిష 

యము వేమిం చేసీ చిద్రూప వమీచ స నేకరూప మగును, 

నో, తేద్ద నత్వం సాతీఖావం దూఃఖాభావం పృచకుతే, 

లౌకికాస్తార్కి. కా యావద్దుఃఖవృ త్తివిలోవనాత్ , 71 

వ్యా. ఇదాసీం ప్ర జ్ఞానభఘనశ బ్రార్థనిరూ పణ ప్రసంగాదాగతం కించిదావా_తద్ధ 

నత్వమితి. యదిదం చేదాం లేవు సాక్షీ కే నాభిధీయమానం ద్రుజ్ఞానశునత్వ మస్త్ 

తచీవ లౌకికా శాస్త్రసంస్కా రరహీ తాః తార్కికా వై శషి కాదన శాస్త్రి అశ 

దుఃఖాభాపం ప్రశత్ష తే దుఖాఖావ ఇళ్యాహు!. కుత ఇత్యత ఆహా. యావది తి. 

యావతోో దుఃఖవృ శ్రయస్తాసాం సర్వాాసాం విలయావిత్యర్థః. 

టీ. సాక్షిభావం = సాక్షీ భావ మని ఇేస్పంబడెడి, కద్హనత్వం ఇ ఈ ప్రజ్ఞాన 

ఖునత్యమును; లౌశకా8 = పామరులంను, తార్కికాః = కర్క_శా స్త్రవిదులును; యావ 

ద్దుఃఖవృ ల్తివిలోపనాల్ = సమ స్తదుకఖపృత్తులు లోపించుటవలన్క, దుఃఖాభావం = 

దుఃఖము లేకుండుటనుగ, ప్రచతతే = చెప్పుచున్నారు... 
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తా, వేదాంతములయందు సామీత్వముచేం జెప్పంబడిన యో 

ప్రజ్ఞ జనము 'దుకిఖాభావి మని కాస్త్రసంస్కారము లేని లౌకికులును 
శాస్త్ర స్త, వాదులగు తార్కికులును చెప్పెదరు. అట్లు చెప్పుటకు గారణ 

మేమన సర్భదు, ఖవృత్తులును సుషు_వ్రియందు విలయనును బొందుటభే 
నట్లు చెప్పెదరు. 

ఆవ, మాండూక్యో వనిషత్తులోని చేతో ముఖశ'జ్ఞై భై ర్థమును జెప్పుచున్నా (డు; 

న్ అజ్ఞానబించితా చి క్న్యాన్గుఖమూానంద భోదినే, 

భు. క్ట కం బ్రహూసుఖం త్య్క్వా బహి ర్యాత్యథ కర్మ కర ణా, (ల 

వ్యా. శ్రర్యోదావృక శ్రుతి వాక్యగ తచేతో ముఖకబ్దార్థనూనా=అజ్ఞాశేతి. 

అనందభోజచే సమ నష బ (బి, వోనందాస్వాద నే ముఖం సాధనం ఆజ్ఞానబింబితా విక్స్యా 

దజ్ఞానవృత్తే ప్రశిబింబీం వై తన్య మేవ భవేల్ . నను సుముప్తావానందమయరూ "పే 

జీవేన బ్రహ సుఖం చేద్భుజ్య లె. తరి తత్సరిత్య జ్యా బహిః కుతో జాగరణం దుఃషొ 

లయ మాగ బృేదిత్యత అఆహ----ఘ్ కమిలి. పుణ్యాపుణ్యకర్మ పాశబద్ధ త్వా ల్తేన చేరితో 

జీవః సాక త్యృతే మపి (బ్రవ్లోనందం పరిత్యజ్యాథ బహిర్యాతి జాగరణాదిశం గచ్చ 

తీత్యర్థః- 
టి. అజ్ఞాన చించి ళా = ఆజ్ఞానమునందు (ప్ర ప తిబింబించిన, చిత్ = ఇ వై తన్యము, 

అనందభోజనే = = అనం దెనుళవమందు, ముఖం=సోధనము, స్యాత్ =అగును. భు క్ట శం ౬ 

అనుభవింపంబడిన, ర్రవ్ణానుఖంక బ్ర విరు ధవముకు, త్య క్వాజవదలి పెట్టి, అధ = అనంత 

రము; (జీవఃజజీవుండు); కర్యణా=కర్య చేత, బహి;=ఐబాహ్యూమును (జాగ్రచాదికమును; 
యాతి జ పోవుచున్నాండు" 

లా, ఆనందమయునకు అజ్ఞానజన కంబు లగు వ త్తులయందు 

పృ తిబించించిన చ చైతన్యము, బ్రహోనందానుభవమునం ను సాధనము, 
se యానందానుభవమును మాసే.“ మిల జాగృత్తున శేల వచ్చునంటి 

చేని, వాని జాగృద్యోగమప్ర వ దకర్శ యే దానికి హేకువు. 

అవ. ఇందుకు కెవల్యశ్రు, రిప్రమాణముం జెప్పు చున్నాడు; 

నో కర్మ జనాంత లేఒ భూద్య _త్తదోోగాద్భ్బుధ్య తే పునః, 

బలి వైవల్యశాఖాయాం కర్భజో బోధ ఈరితు, 78 

వ్యా నీతత్కుతో ఒ౬వగమృత, ఇత్యాశంక్య ' పునశ్చ జనాంతరకర్మ యో 

త్స వవ జీవస్స రపీతి ప్ర, వ బుద్ద ఇతి ౫ కె పల్య శ్రుతివాక్యాదితి మన్వ్యాన _స్తద్వాక్య మ ర్థతః 

వతం ప్రదలిప్రాయమావ-కర్తే తి 
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టి, జస్తాంత శే జ వెనుక జన్మ ములందు, యశ్క-ర =వీకర్మ శ అభూల్ అఉంటెనో, 

తద్యోగాల్ = దొనిసంబంధమువలన పునః = మటల, బుధ్య లేతి = లాగ దాదికమును 

బొందుచున్నాం డని, కెవల్యశాఖాయాంజకై వలో వనిషత్తునందు, కర్త జఃజకర్మ్య వలన 

గలిగిన, బోధః=జ్యాగ, గ దవస్థ ఈరిళ 8= చెప్పబడెను. 

తొ జన పునశ్చ "బుద్ధి అను కై వల్యశ్రు, త్తి సుష ప్రి కీతో నుండి 

జా గద్దశకు “నయ కర్త వశనుననే వచ్చు నని చెవ్వు చున్న ది. 

“వ, మ_ప్రియందు  బృవ్యనంద మశుభవింవంబను ననుట కింకొక లింగమును 

జప వ్రచున్నాంయు _. 

న్లో కంచిత్కాలం వ్రబుద్ధస్య ఖ ద్రిహ్వినందస్య వాసనా, 

అనుగ చృేద్యతస్తూష్టమా శే సృ నిరషిషయస్సుఖి, 14 

వ్యా. సుప్తా ద్రహోనందో౭. రుభూయత ఇత్య త్ర, లింగం చానాయాకంచిదితి. 

వ్రబుద్ధస్య జాగరణం పొ ప్రా ప్తస్ఫాపి కంచి త్మా_లం స్వల్ప కాలపర్యంతం నుప్తావను 

భూతస్య బ్రహానందస్య ననా సంస్కా_రోజకుగ వ్ల సీ దనుగచ్భతి. కుత వీఠదవ 

గమ్యత ఇత్యావాంాయత ఇతి. యత; కారణాత్ప్రబో ధాదౌ నిర్విషయో విషయాను 

భవరహితో౭పి నుఖీ సంస్తూప్టీమా _స్టేఒతో౬వగమ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ. యత$ = నీకారణమువలన, ప్రబుద్ధ = = మేల్కాంచినవాండు; నిర్విషయ॥జ= 

విమయవర్ణితుం డై) సుఖీ = నుఖవపంతుండై, ఆఅ స్టే = ఉం డెనో, (ఆత$=అకారణమువలను, 

ప్రబుద్ధన్య = = నిదురనుండి మేళ్యా_ంచిన వానికి, కంచిత్కాాలం = కొంచెముసేపు, బ హో 
UH 

నందస్య = బ్రృహానందముయొక్క) వా వొసనా=సుస్కా_రము, అనుగచ్చేల్ సోల్ = అనుసరించి 

వచ్చును. 

తా, నిచురనుంకి మేల్కాంచిన వాండు కొంత కాలము విషయ 

చింత కేక సుఖముగా నుంకును, అది యేల యన, అ ట్లుంశుట సుషు 

ప్పిలో ననుభవింపంబడిన బ్ర పోనందముయొక్క_ సంస్కారమే యని 

తెలియవ లెను, 

న్లో, కర ర్ధభిః వ్ర రితః పత్చాన్నానాదుఃఖాని భావయకా, 

శనై నైర్విస్మ గతి ద హనంద మేహోఒ ఖలో బన, 75 

న్యా. తర్హి కూష్టేం 0 కుతో నాపతిస్థళ ఇత్యత ఆహకర ఫిరితి. కర్మభిః 

శ్ ఇబ ఫూరో వ్ కపీశ! నరో్జ౭.ని ప్రాణీ వశ్చాచ్నా నావి థాని దుకిషూన్యనుసంద ఛానః 

న న . శై ర్భ)హ్లోనందం విస్త్రరతి 
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టి, కరః = కర లచేత, డేరితః = చే శేపింహబడి, వశ్చాల్ =అనరతరము? 
నానాదుఃఖూని = అనేక దుఃఖములను భావయక్ = భొవించుచు, వీషః = ఈ, అభ్షిల 

జన?=సమ _స్తమెనజనను, నె నై = మెల్లగా, బ బృహోానందంజ బ ,హ్యన౦దమును, విస్త రలి = 

మజచుచున్నది. 

తా, ప్రాణివర్టము సుషు_ప్పిలో చి పహ్లోనంవము ననుభవించినను, 
కర్ణ వళంబున వొ గడ్డశలోన దుఃఖములను స సరించుచు (క మ్ క మముగా 
నట్టి బ జబ పోనందమను మణఅిచును, 

అవు సుష ప్రీలో బ్రహానందము గలదా యిని సంశయింపం దగ దని చెప్పు 

చున్నాడు: 

న్లో, హ్రాగూర్డ గ్థ ప్టనుపి నిద్రార యాః పతపాతో దినే దినే, 

చి ప్రవాణేందే నృణా ౦ "లేన ప్రాబ్లోఒని నీ నివ దేత స గక 6 

హా ఇతో౭_పి బ్రవానందే న స పిద్రతివ శై త్తి; కార్యే త్యావాస్రాగితి, ప్రత్య 
హం మనుహ్యాణా౦ నిద్రాయాః ప్రాగూర్థ ర్ధ్వమపి నిద్రారంభే నిద్రావసాచే చ బ్ర వ్యనంచే 
స్నేవో2 ప్పి యతో న నిద్రాదా మృదుశయ్యాది. సరపాదయంతే; కదవసాజే న లేం పకి 
త్య క్తు మళక్తా స్తూప్టీమాసతే తేన కారణేన ఆస్మిన్నానందే కో బుద్ధిమాన్వివటేత 1 
న కో౭.పీక్యర్థక. 

ట్. దశేదణే = ప్రతిదినమున, నిద్రాయాః = నిద్రయొక్క; ప్రాక్ = ఫూర్వ 
మందును, ఊర ర్ల ప్ట్రమవి = రనంతరమందును, న నృణాంజజనులకు, వత పాళికపత పాశము, 

(భవతి = అగు చున్నది. ) కేన = అేతువువేక, అస్మిక్ . బ్రహ్మానందే = ఈ బ్రహ 
నందమునందు, ప్రాజ్ఞ డిహప్రజ్ఞై గలవాండు, కకి=ఎవ(డు, "వివచేశడని పాదమును బొందును ? 
ఎవడును చేమం డని యర్థము. 

ప్రతిదినమందు నరులు నిచ్చ రుం బూర్వము సుఖసాధనంబు 

లయిన శయ కులం గోరుదురు, నిద్రానంకర నట్టే సుఖుగ్ధమె యుండ 
వలె నని కోరుదురు. డానంచేనీ సుషుప్రి వీయందుూ ద్రైహ్లోనందము కల 

దనుట నిర్వివాదాంళశము, 

ఆవ, పూర్వ పత్నీ యా శ్నేవము 'చీేయుచున్నాండు:... 

న్లో నను తూష్టిం స్ట్" బ్రహ నంద శ్చేద్భాలి లౌకి కాం 

అలసాశ్చరతా నా స్స్ప్యుక్నానే నరా గురుగా కాత కిమ్, 17 

న్యా చోదయ శి నన్వితి. సదకుశ్రూహెదినా . లభ్యస్య ద్రహ్లానందాను 
భవస్య తూస్టీంస్థితిమా త్ర త, లభ్య క్వే గరుశుశ్రూ షాకే పూర్వకం శృ న వణాదికర వృథా స్యా 
ది బిక్స్ 8 
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టీ. నను = పీయీ సీద్దాంతీ ! తూపష్షీంసితౌ = ఊరకుండునపుడు, బ హానందక8= 
థి అం ఛి WU) 

(బ్రిహానందము, భాతి వేల్ ఇప ప్రకాశళించెచేన్సి లౌకికాః = పౌామరు'లై న, అలసాః=సోను 
రులు చరిశార్థాకంకృ తార్థులు; స్యుః=అగుదురు. కాస్తే ణ=శాన్త ముతోడను, గురుణా 
రువుతోను, * అత్ర=కఈః ట్రవ్థైనందవిషయ మె, కిం=వీమి ప్రయోజనము ! 

తా, ఓపేదాంల్! గురుళుత్రూ హోదికము చేతను, శా స్ర్రాభ్యాసము | 
చేతను పొందో్దగిన బ్రవ్యనందోనుభ వము తూక్షీంనిల్ నున్నంత 

మాత్ర, మున లభింహగలదేని, శా, స్త వాసన లేని పామరుమీను సోమరు 

లును" గృ తారు లగుదు రని చెప్పరలకీవచ్చును. అప్పుడు పెదాంత 

శాస్త్ర ముతోను గురుశుక్రూహాదిపూర్వక శృవణవననాదికముతోను 
బ "యోజన మేమి ? న్ 

అప. ఈ యావ్నేవణమునకు సమాభానముం జెవ్రుచున్నా(డు:.__ 

న్ బాఢం బ్ర తి వివ న్. తృ్బృుళార్ధా స్తా స్తావలేవ త్తే 

సరుకాన్తే వినాఒ త్యంతం గంభీరం బ్రహ్ నే త్తి కం 78 

వ్యా. అయం బ్రహానంద ఇతి జ్జ సతి కృతార్థతా భవలే, శవ, తదేవ గురు 

శు శ్రరాహిదికమంత రేణ న సంభవతీ త్యావా--- బాఢమితి. అత్యంతం గంభీరం దురవ 

గావామ వాజి నసగమ్యం సర్య్వజ్ఞం సర్వ్యాంతరం సర్వాత్మ రూపం దివా గురుశా స్తే 

విహాయా'న్యేన కేనాప్యుపాయేన కో జూసీయాన్న కో2-పీత్యర్థ?- 
అ జ్! నా శ న జా టీ, బాఢంజసలేకాని, బ్రహెతి = ఈయానందము బ్రా మని, విద్యు శ్చేల్ = 

లగుదురు. గురుశా స్తే విసా = గురువులు శాస్త్రములు వినాగా, అత్యంతం = మిక్కిలి, 

గంభీరంజగం ఖీరమెన, (బ్రహ్మా = బ్రృహ్హమును, కకి = ఎవండు, వేత్తి = తెలిసికొనగలండు 1 

తా. ఓపూర్వవాదీ ! నీవు చెప్పినది సరియే. సర్వవ్యాపారముల 
వదలినప్పటి సుఖము బ్ర ప్థోనంద మని పాముకు వెజింగిచేని వారు కృత 

క్ర తు లే యగుదురు. మణటియు, అవాజ్థానసనోచరమై సర్వజ్ఞమును 

సర్వాంతరమును, సర్వాత్త కము నగు బ్ర హమును గుకుశౌాస్త్రములు 

వినాగా నే యితరోపాయనుచేతను చెలియ శక్యము కాదు, 

అవ. “నాకు నీవాక్యముచేత శే (బృవాము తెలియును. నాకు కృతకృత్యతా 

బుద్ధి గలుగమికిం గారణ మేమి” యని ప్రశ్నించగా జెప్పు చున్నాడు: 
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న్లో, జానామ్యవాం త్వదుశ్వాద్య కుతో మే న కృణార్ధగా, 

కణ త్, త్యాదృన్ వృత్తం ప్రాజ్ఞ ంమన్యస్య కస్యచిత్. 19 

చ్యా. నను త్వద్వా క్యా దేవ బ్రహ్మానందం జూనతో మమ కుఠక న కృ తార్థతా 

లభ్యత ఇత్యాశంక్యాను వాదఫొర్వకం సోవహోసము త్తరమాహ-----జా నామోతిం 

టీ. త్వదుక్వా = నీ వాక్యముచేతే, ఆద్య=ఇప్ప్వడు, ఆసా = నేను జానామి = 

బ్రవ్లాము చెణీంగిలిని. కుతః = ఎందువలన, మే=నాకు, కృతార్గ తా =కృతార్థ రన ౫ 

లేదు? అనెద వేని అత, = ఈవిషయమై, తాషదృశః = నివంటి, స్రాజ్ఞంనున్యస్య జ 

తెలివిగలవాండ నశుకొనిడి, కస్యచిల్ = ఒకానొకని, వృ క్రం = వృత్తాంళము, శృణు = 

వినుము. 

తా, బ్రహోనంద మానందరూవ మం టివి, నీమాటనుబట్టాయే నో 

కాసంగతి ెలిసీనది, నాకు సంసారదుఃఖనము నమింవకుంసటకుల గారణ 

మేమి అని యడుగగా, వానికి సమాధానముగా నొక కథను జెప్ప 

నున్నా౭ను, 

న్, చలు ర్వేదని బే దేయమితి కణ న్నవోచత, 

వేదాశ్చత్య్యార అ్రల్యేనం వేద్మి మే దీయళాం ధనమ, 8) 

వ్యా. తమేవ వృత్తాంతం దర్శయతి...- చతు శ్వే చేతి, కళ్చిచ్చతు ల్వేదవి'బే 

కసె చిదిదం బజవుధనం దాశవ్యమిలి, ఏవం విధం వాక్యం శ్రుత్వా పచాళ్చళ్వార 

ఇత్యస్తాచేవ వాక్యాదవాం వేది అతో మే దీయతామితి వక్తి తద్వద్భ వాన ఫీ శ్యర్థః. 

టీ, చతుర్వేదవిజే = నాలుగు చేదములును చెలిసినవానికి, చేయమితిజడః థన 

మీయందగిన దని శృణర్వక్ = విన్నవాండగుచు; (కళ్చిల్ =ఒ కానొకండం)) చేదా! జ 

వేదములు, చత్యరఇతి=నాలు గని, కేది =ఎజుంగుదు నని, "మే నాకు, ధనంజుభధన ను, 

దీయతాం= ఈయంబడుగాక, ఇతి=ఈలాగున, అవోచత=ఒక(డు పలి"కిను. 

తొ, నాలుగు వేదములు శెలిసినవానికి ధనము నిచ్చెన నని 

యొక దాత యనెను. ఒక మూధుంశు “నీన్రు నాలుగు వేవము లంటిని, 

వేదములు నాలు గని నాకు 'చేరియును, కావున నా శాఫన మిన్ 

అని యడిగెను, నీ వడిగిన వ్ర న్న్న యామరాస్టుని వ్ర న్నను బోలియున్నది, 

న్లో . సంఖాష్ట్ర మేవై ప జానాతి నతు వేడానచేషన్క 

యది తర్షి త్వమవ్యేవం నా శేషం బ్రహ వేత్సి పీ, గ్ర] 
వ్యా, నను వేదాశ్చత్వార ఇతి యో వేద స వేదగతాం సంఖ్యా మేన వేతి న 

తు వేదానాం స్వరూవషమితి చోదయతి...సం ఖ్యామితి. సాొమేేన సమాధశ్తే తర్హీ లి. 
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నీవం చతుర్వే దాభిజ్ఞ ంమన్య ఇవ తరమవప్య శేషం పూర్ణం యథాభవలి తథా ద్రవ్గా న 

వేత్సి చన జానానీ 

టీ, ఏవః=వీండు, సంఖ్యా మేవ = వేదసంఖ్యను మాత్ర, మే, జూనాతి = ఎబుం 

గును. వేదాల =వేదములను, అశేషత8 = సంఫూర్మముగా, న జాచాతీతి = ఎలు డచెద 

వేని. కర్ణి = అట్టులయిలే; క్యమహినీవును, నీవం = ఈవిధంబున, అశేషం = పూర్ణ 

శ్రా, 'పేప్రార్యప&ీ మూూస్థనకు వేదనులు నాలు గన్న 

మాటయే అెలియునుగాని వేదస్వరూపను సంపూర్హము గాం జెలియ 

దంటివేనిి నీకును అరే బ్రృహూన్వరూవము నిశ్నేషముగాం ఉలియదూ. 

అని సిద్ధాంతి సమాభానముం జెప్పెను. 

అవ, వేదములకు స్వరూవభేదము గలదు. (బ్ర హాము వీకరసము; బృహామం దిట్టి 

"భేదము లే దని శంకించుచున్నాండు:-- 

న్లో, అఖండై కరసానందే మాయాత త్కార్యవర్జి లే, 
అశేషత్వస సశేవత్వ వార్హావసర వవ కః, 82 

వ్యా నను సంఖ్యాతిరి క్షవేదస్వరూవ భేద ఇవ స్వగ ఆాది భేదళూ య్యే ఆనంద 

రూపే బృవణి అజ్ఞాయమాన స్యాంశస్యాభా వాదసం పూర్ణ జ్ఞానితో పాలంభో న ఘటత 

ఇతి చోదయతి...అఖండె శేతి. 

టీ, మాయా తత్కాార్య పర్టి లేజమాయతోను, త త్కార్యములతోను రహిత'మై 

నట్టి, అఖండె కరసానంచే - అఖండ = అవరిచ్చిన్న మైన, నీకరస = వీకవిధయమెన, 

అనంచే = ఆనందస్వరూప మగు బ,హమందు అశేషత్వసేషళ్వవార్తావసర వీవ = 
Jy 

నిశ్శేషము సశేషము అనియొడి చా ర్హలకు ప్రస క్తి కయ్, క8 = ఎక్కడిది ? 

తా, మాయాత ల్క్కార్టర హిత మగు బ్ర పాము వకరూవము, 

నిశ్మేషత్వ స ఏ సెషత్వ భేదము బ్రహ్మమునకు "లేదు గాన తూష్ట్రీం ంస్టితియందు 

బ్రస్గము నిశ్నేషనుగా నాకు జేలియచే దనుటకు వలనుప డదు. 

అవ. ఇవ్వుడు, (బృహవాళ్టానమందుకు సంపూర్ణ త్వాదికమును జూపుటతై బ్రవాము 

చెబుగుదు నసి ఇెప్పెడివానిని విశలించి యడుగుచున్నా ండు:-- 

న్లో, కజ్టా నేవ పళస్యాహో 'లేహావ రం చ పళ్ళసి, 

శబ్దసా లీజు ర్గబోధ కే సే సంపాదర్ధిక్వేన శిష్యుల. 83 

వ్య్యాః బబ బ్రవ్వళ్ఞాచేఒవ్యశేషళ్యాదికం దర్శయితుం బువా జానామాతి వదంచతం 

వికల్చ్య వృచ్ళతి--శబ్దానితి. కిమఖండై డై కరసమద్వి తీయసచ్చి దానందరూ వమి త్యాది 
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శబ్దా చేవ వఠసీ, అవో అథవా లేఘాం శబ్ఞా సామర్థం స్వగ తాది భేదళూన్య త్వా ఏకం 

చ పశ్యసి జానాసి! ఇతి వికల్పార్థి, అద్యవనే? సావశేషత్వం దర్శయతి---శబ్బపాళే ఇతి, 

టీ, శబ్దానేవ = కబ్బములచే, ఈఠసి = వఠించుదున్నావా 1 జేషాం = వాని 

యొక్క, ఆర్థం = అర్థమును అవో పళ్యసి = = చూచుచున్నావా! శబ్బపాఠేఒప్ ఆ 

శబ్ద పొఠమునను, శేడసీక, అర్థబోధః = ఆర్థజ్ఞానము, సం పాద్య'ల్వేన = 'సంపాదించం 

దగినదిగ, శిష్య లే = మిగ లియున్నది. 

తా, ఓపూర్వపయు. ! బహ మఖండై కరసము, నిశ్నషను అను 

శబ్దములు మూ త్రీ ము నీకు తెలియును, వాని యర్థము నీకు తెలియదు 

గాన వానిని తెలిసికొనుము. 

అన, చా కర్గజ్ఞానము గూడ గల దనివం జెప్పు చున్నాడు: 

నో అ వ్యాకర ణాద్బుబ్దే సారూ త రోఒవశిమ్యి క, 

స్యోత్క ఏ *ర్థత్వధి రవ త్తావద్దుకుముపాన్వ భో భొః 94 

వ్యా. ద్వితీయేఒపి తద్దర్శ్మయతి--- ర ౩ర్గ ఇతి. వ్యాకరణాదిత్యువలతుణం, నిగ 

మాడేః వ్యాకరణాదినా వరోతుజ్ఞాచే స సంపాది'త్రే౭_ి సంశయాదినిరా సేనాబరో శీకరణ 

మవళిష్య తే, తరి రికదా! సంపూార్ల  త్వజ్ఞాన స్వే త్యాశంక్య త తదవధి౦ దర్శ్మయతి----స్యాదితి. 

యదా కృ ళార్థత్వబుద్ధిరుత్పద్య తే కేదా జ్ఞానస్య సంపూర్ణ తాఒవగంక వ్యేశ్యర్థః, 

టీ. భోః=ఘీయీో, అర్థే = అర్థము; వ్యాకరణాల్ = వ్యాకరణము వలన, బుదే= 

"తెలియంబడంగా, సామాత్యారః = సాశూ త్కారము; అవళిమ్య లే=మిగులును. కృశార్థ 
త్వ ధీక=కృ తార్థక్వ బుద్ధి యావత్ = ఎంతవటకు, స్యాత్ = అగునో తావత్ జఅంత 

దనుక గురుం = గురువును, ఉపాస్వ = సేవింపుము. 

తా, వ్యాకరణ స సహాయము చే నర్థజ్ఞానము గలిగినను సాతూ 

త్కారముకొజనై యత్నింపుము, సాషాత్య్కోరము గాడ నీకుం గలి 

నంటివేని, నీకు కృ ఆర్ధ తాబుద్ధి గలిగే యుండవలయును, నీకు కృతా 

ర్థత్వబుద్ధి కలుగ లే దంటివి గాన అట్టి బుద్ధి కలుగునంతకవజణకు గురువుల 

శవంపుము. 

అవ, పృక్ళతమును చెప్పుచున్నాడు... 

నో అస్తా ముతవ్యత్ర యత్ర, సుఖం స్యాద్విపమై ర్వినా, 

తత త్ర, సర్వత్ర, వద్ధ్యేశాం బ్ర బప హానందస స్య వాసనామ్, రి 
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వ్యా. వీవం ప్రానంగికం పరిసమాష్య ప్రకృత మేచోనుసరతి_ ఆస్తామితి. 
యత్ర య రే యిసి స్న్యషే న్మా_లే తూష్టీంా వాదా విషయానుభవమంత రేణ సుఖం 
భవతి త్ర త్త తత నుఖస్య విషయజన్య త్వాభా వా త్సామా న్యాహూ౨ కారావృత త్వాచ్చు 

వాసనానర్న దత పనుపగంత వ్యమి తర § 
a) 

(4 న్ న్ా ళ్ టీ. వితత్ =ఈవిషయము, ఆస్తాం=ఉండుగాక, యత, య, తృజఎక్క_డెక్కడ, 
(UW 

విషయైర్వి నా=విషయములు లేకుండ, నుఖం=నుఖము, స్యాత్ =ఆగునో, తత శ్రీనర్వ త్ర ద్ జు 
అచ్చట నంఠటను వతాంజ=కఈః, బ్రహానందన్య z= బ్రవానంద ముయొుక్క వాసనాం = 

వాసననుగా నిద్ధిజఎయుంగుము. 

.ఈప్ర సంగ మటుండనిమ్ము, ఏయే కాలమున తూపష్పంభావా 

దికముందు విష మూనుభవరహితమగు సుఖము గలుగునో ఆసుఖము 
'సయమువలనం గలిగినది గామిచేతను, సామాన్యాహం కారము చేతం 

గన్బృమటవలనను అది వాసనానంద మని తెలియవ లెను, 

టవ. బ్రహ్వానందచాసనానందములను జెప్పి, విషయానందమును నిరూపించు 

Wn 

న్, స. విషయేపస్వుపి లజ్ఞెషు తేది చ్యోసర మే సతి, 

అంతర్షఖవునో వ 8 వృత్తావానందః ప్ర వ,తిబింబతి. 86 

న్యా. వీవం బ్రహానందవాసనానందౌా దర్శయితాష ఇదానీమానంద'తై త్రైవిధ్య 

నియనునాయా త్రాభిము ఖధీవృ త్తావిత్య త్రో క్షమేవ విషయానందం ఫునరనువదతి---విమ 
యీవషపీతి. యదా సృగాదివిషయలాభా త్త త్తదిచ్చోవరమో భవతి తదా తదా మన 

స్యంతరు ఖే సతి కసీ క్. యః స్వా తానందకి, ? ప్రశిబించితో ఛవత్యయం విషయానంద 

ఇత్యర్థః, 

టీ. నిషయేమ జ విషయములు, లబ్టేష = పొందంబడగా, తదిచవరమేసతి = 

ఆవిషయములయిందలి కోరిక యొక్క శాంతి గలుగుచుండంగా అంతరు రు ఖమనోవృతే"జ 

అంతర్తు ఖ మగు చి రవ త్తియందు) ఆనంద$=ఆనందము, ప్రృతిబిుబతి=ప్రతిఫలించును. : 

ఇకా స్క గాది విషయలాభము గలిగిన తరువాత వానియందలి 

కోరిక శొమింపంగా చిత్సవృ_త్సియందు సుఖము గలుగును, చిత్తవృత్తి 
Nt ర ర ' WW TAY nl ఆజా రాక న 

యందు స సళ నందము వ్రతిఫఎంచును, అట్టి ప్రతిబించా ందమునే 

నిషణయానంద మనియు జెస్పెదరు, 
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_ అవ. ఆనందఫలికమును బెవ్వుదున్నాండు:-- 

న్, ద్రైహ్లోనందో వాసనా చ వ్రలిబింబ స్తితి తే ర యము, 

తంపశ. బె జగత్యస్వై న్నానందో నా చస్తే కశ్వాన. g7 

వాసః ఫలితమాహ--- బ,హానందఇతి, ఉక్తప్రశాశేణ స్వ ప్రకాశతయా సుమవుపౌ 
FA జ Mra Teg ధా ప్రతిభొసమానో యో బ్రవ్లానందో యశ్చ తూస్టీంస్థిత " విషయానుఛభవమంత లేణ ప్రతీ 

యమానో వాననానందో యోజఒవ్య ఫీష్టవిషయలాభాదం రు కరు ఖీ మనసి వ్ర తిచించితో 

విషయాన౦ంద వీత త్తి తయాతి రేశే; శాస కొ జగతి న కళ్చిదానందోడ. స్లి సీ సను “ఆనంద 

స్త్రీవికో బృహానందో విద్యానుఖం కథా విషయానంది” ఇత్యచేన ప్ర ప్రకా నేణానందత్రై 

విధ్యము కం. ఇదానీంతు “బృహానందో వాసనా చ (ప్రతిబింబ ఇతి త్రయ మ్తి కద్విలక్ 

జమానందస్య త్రై విధ్యముచ్య తే. అతః పూర్వోూ త్తరవిరోధః. కించ, “యావద్యావదహం౦ 
జ టో | కారో విస్త లో ఒభ్యాసయోగకకః, తావళ్తావత్సూ క్షద్భ ప్రే ర్ని జానందోజఒనుమోయ తే 

ఇలి, “తాద్భక్పుమానుదాసీన ౯ "లేచ ప్యానందవాసనాం, ఆెపేత్యు ముఖ్యమానందం 

భావయ క్యేవ తత్సర ఇతి చో కృప, కారద్వయాతి:క్తా నిజానందము ఖ్యానందావళి 

శ జ అభ శ తో థీయే శే శథా ద్వితీయా ధ్యాయే మందప్రజ్ఞ ంతు జిజ్ఞాసుమా తానం దేన బోధయే 

దితి ఆతానంద స్పతోజన్ఫో౭.ఫిధీయ శే. “యోగానంద! పురుకోయి ఇత్యత్ర యోగా 

నందోడపి కళ్చిదవభాన తే, ర్రహానందాభిథే గృంఖే తృతీయాధ్యాయ ఈరికఖ అదై క్ట 

తానందవనీవ స్యా” దిశ్యత్రాదె ౧ తౌనందం చాన్యమవగ చ్భామ!. అతః “అంతశరేణ జగళ్య 

సిన్నానందో నా ప్రికశ్చ నే త్యు _శ్రీర్విరు ధ్యే తేది వేన్ళైవం, నిద్యానందస్య విషయానందవ 

దంత। కరణవృ త్రినశేప ల్వేన ఏిషయానం దే చాంతర్భావన్య విషయానందవత; కరణవ్భ 

_శ్తీశేష ల్వేనవిషయానం దేచాంత ర్భావస్య “విషయానందవద్వి ద్యానందో ధీవృ త్తిరూవక* 

ఇత్యు క్తర్మశ్ర, ధీవృ త్తిరూపత్వాఖి ధానేన వివక్షీత త్వాన్ని జానందము ఖ్యానం దా తానండ 

యోగానందాచై ఏ తానందానాం తు బ్రహానందాదన తిరిక్ష త్వాచ్చ. తథ్రాహి--'*యావ 

'ద్యావదహం 5 'రి ఇత్యుదావా తే శ్లో శే యోగలక్షణోపాయగమ్యతయా యోగానంద 

"త్వేన వివతీళస్య నిళానందనై సవ 'నచ్రైషతం భాస లే నాపి నిద్రా కత్రా స్ప యత్సుఖం, స 

బ్రహ్మానంద ఇత్యానా భగవానర్జునం ప్రతి" ఇక్యసిన్ను త్తరక్షోక నీవ బ,వ్యానందత్య్యాఖి 
ర ల ధఛానాన్ని జానందో బ్రహానందాన్న భిద్య లే. తథా ముఖ్యానందొ డపి ప్ బ్రహ్మానంద యువ, 

“కథా చ విషయానం పో వాసనానంద, ఇత్యమూ, ' ఆనందా జనయ నన్ని ఛే బ హానంటదకి 
లావ Ug 

స్వయం ప్ర వళి ఇళ్ళ త్ర, త జన్య ల్వే నాముఖ్య భూత యోర్విషయానంద వాస శనానందయోర్టన 

కల్వేనాఖిహి తస్య బ్రహానంద స్యైవ శాదృక్పుమానుదానీన కాలేఒ పీత్యుదావృతఏన 

న్లో శే. “ఆనందవాసనాష్ ఉపేత్యు ముఖ్యమానందం భావయ ల్యేవ తత్సరి ఇతి 
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అడ | (ఓ 

ము ఖ్యానంద త్వాఖధానాదా తానందా దై *ానందయోస్తు ట్ర హానంద త్వం; యోగా 

నంద పురోక్షో యః స ఆత్తానంద ఇమ్యతా” మితి కృతీయాభ్యాయాదెౌ ప్రథమా 

ధ్యాయే యోగానంద తయా ఫివక్షీఠన్య బి, బ హానంద సైైవ యోశనంవళట్లేనాసువాద 

పూర్వకం ఆక్రానంద తామఖిధాయ “కథం బ ద్రవ్మత్యమేతన్య సదయ స్యేతిచే దితి వ (పృశ్న 

వూర్యకమాకాశాదిశరీ రాంకమి త్యాది నా జ్య తీయస్య బవ్వాత్వత్ర, లి పౌదనమవగం 

తవ్యం. తస్తాద్భ )హానందో వాసనా చ క్రుతిబింబ ఇత్యు క్షం త్రైనిథ్యం నుం. నను 

తరి “న'న్వేవం వాసనానందాల్ బ్రహాన ందాదపీతరం, వేత్తి యాగీ నిజానంది 

మిత్యత, నిజానందన్య బ్రృవోనంద వాసనానం దాఖ్యాం 'భీజిన నిస్దేశో న యంజ్యత ఇతి 

న శంకనీయం, వీకసై స్థవ ద్రహానందస్య జగ త్కారణతో పపాధి సాహిత్య రాహిత్య భేవ 

వ్యవదేశోపవశ్తేః, తఇఖాపీ ద్రిహానందనిరూవణావసశే స “అనందాద్థ్యేవ ఖలిష్టిమాని 

39 > కష్ త్య భూతాని జాయంత' ఇత్యాదినా జగ త్కారణ త్వాఖి థా చేన బ్రహానందస్య సమా 

యశ్వమవగమ్య లే. నిరాయస్య జగ త్క్యారణతానువవ లేః నిజానందనిరూపణ 
—_3 మిం వానే 

కాలేషపి “యావద్యావదవాంకారి ఇత్యాదినా సకారణస్యావాంకారన్య విలయ ప్రతి 

పాదనా న్నిజానందస్య నిర్ధాయత్వమితి సర్వమన వద్భమ్, 

టీ, బ్రహ్గానంద!=బ్రహానంద మనియు, వాసనా చ = చాసనానంద మనియు, 

ప లిబింబ ఇతిజ్యప్ర, ప శతినించానంద మనియు, త యమ్=ఈమూంటిని, అంత లేణజవినాగా, 
UU UU 
అసిక=క్క జగతి = జగత్తునందు, కళ్చన అనంద! = వీయానం౦దమును, నా _స్టీ=లేదు. 

తా, చె ప్రోనందము, వాసనానందము, వ,తిబించానందము నని 

ఆనందము త్రీవిధము, ఈలి త్రి నిథానందములు దప్ప నికరానంద మెద్ది 

యును చేదు. పూర్వోో కృప, పోకారముగ స్పవ,కాళత్వముచే సుషు_్తి ప్రియం 

దనుభవింపంబడునది బ్రహ్మభందము. తూస్యంస్థితియ ందు స్రీవుప్పాది 

విషయానుభవము లేకనే తోంయుచుండునది వాసనానందము, ఇష్టవస్తు 

అ నలో నంకేర్షుఖవగు మనస్సునందుం చ తివించించునది విషయా 

0 శ | 

వి. ప్ర, ౧౧-వ క్లోకమునందు (బ్రహ్మానందము, విద్యానందము, విషయానందము 

అని అనంద త్రయము ఇెప్పంబడినవి, ఇపు న్ తన్విలతణముగ బ్రహ$నంద వాననానంద 

విషయానందములు శెన్పంబడినవి. ఇది వూకో్ట త్తర విరోధ మగును. మజణీయు నే 

ద్వివిధానందత్రయముకం'బె ౭ 2-వ శ్లోకమునందు నిజానందమును, ౧౨౦-వ శోకము 

నందు ముఖ్యానందమును శెవ్ప(బడనున్న వి, ద్వాదశ పృకరణమందు కంప శ్లోకములో 

వేదాందేజ స శీ 



850 శ్రీ 'వెదాంతవంచదళి, వకాదశ ప్రకరణము 

వీని యన్నిటికంటె నన్యమగు అత్తానందము చెవ్నబడనున్న ది. తయోదళ ప్రకరణ 

మందు మొదటి క్లోకములో యోగానండము చెప్ప(బడనున్న ది. తత్ప్యకరణ ౧౦౫వ 
శ్లోకములో అధైె పళానందము వెచ్పంబడనున్నది. ఇటుల నచేకానందము లుండయగా సీ 

శ్లోకమం దీయానంద తృయముకంటె నికరానందము లేదని ఇెచ్చ్పంబడినది. కారణ మేమి? 

ట్, చతుర్దశ ప్రకరణము ౨-వ శ్లోకములో జెప్పంబడు ప్రకారము విద్యానందము 

విషయానందమువ లెనే అంతఃకరణవృ త్తి విెశేషరూవ మగటవలన ఆ విద్యానందము 

విషయానందనుం దణంగియుండును. నిజానంద, ముఖ్యానంద, ఆతానంద, యోగా 

నంన్క ఆధదైష్టాతాొనందము లెదును బ్రహానందముకం టి ఫిన్నములు గావు గనుక నివి 

బ్రహానందమం ధణంగియున్నవి. ఎ ట్లనంగాా నీయభ్యాయమందు ౯౮-వ శ్లోకమందు 
యోగలక్షణముచేం బొందందగిన దని చెవ్నంబడిన నిజానందము, ౧౦౦-వ శ్లోకమందుం 

జెప్ప(బడు ప్రకారము; బ్రవానందముకం టె నభిన్నము, ఆ ప్రకారము ముఖ్యానంద 

మును బవినందమే యగును, ఆది యె టనంగా, లారావ నోకముందుం శెచ్సంబటజెడి 
నర, య య 

ప్రకారము, అముఖ్యభూ కము లగు విషయానంద  చాననానందములను గలిగించు 

బ్రహ్మానంద మే; ౧౨౧-వ న్లోకమునందు ముఖ్యానంద మని చెద్చ-బడుటవలన, ముఖ్యా 

నందమును, బ్రహానంద మే యగును. మలి ము, అత్తానందా.ద్ర్వైతొనందములు రెండును 

బ్రవోనందములో నణ(గియున్నవి. ఆది యు ట్రనలా; శ్ యోదశ పృకరణారంభమందు 

మొదటి శ్లోక ప్రకారము, ప్రథమాధ్యాయమందు యోగానందత్వమువేం జెవ్పబడిన' 
' బ్రహానందమునశే యోగానందశబ్దముచేత ననువాదపూర్వుకముగా అఆత్థానందత్వమును 
చెలిపి పిమట దై షకనహిశమగు నియా తానందమునకు బ్ర వాత్వ మెటులం గలుగున చెడి ర రూం ర 

ప్రశ్న పూర్వకముగ, సద్వితీయానందమునకు బృవ్వాక్వ్టము ్రతిపాదింవంబడెను. కనుక, 
ఆ తానందము బ్రహానంద మే యగును. మజియు; అదైతానందమునకు బ్రహత్వము, 

ప్రతిపాదింపంబడుట వేత నాయదై్వైతానందము బ్రహానందమే యగును. ఆకారణమం 
పలన ఈశా కమందుం 'జెవయుడిన ప్ర, కారము బ్రహానంద వాననానంద విషయానంద ము 

లనెడి ఆనందములు మూంజే కల వని తెలియవలెను. 

ప్ర ద్వాదశప్రకరణారంభమున "మొదటి శ్లోకములోం జెప్పంబడిన నిజానందము 

బ్రహోనంద వాననానంనములకం టె ఛేదముగా నిర్టేశింపబడ రాదు గదా? 

ఊ. ఒక్క_టియగు బ్రహానంద మే జగత్కారణతోు పాధియొక్క యునికి లేముల 
భేదముచేత భేదముగాం 'బెలువయడుచున్నది. అది యొ ట్లనలా, ద్రవానందనిరూవణ 
సమయమందు, ఈయానందమువలన నే భూతములు పుట్లుచున్న వని “ఆనందాబ్ద్యేవ ఖబ్వ్వి 

మాని భూతాని జాయంతే” త్యాది వాక్యము చే, బ్రవ్నామునకు జగ త్కారణత్వమునం 



యోగానంచ పృకరణము ద్రన్] 

జెప్పుటవలన, మాయాసంబంధము లేని బ్రవాముకకు జగత్కాారణత్వము కూడదు కనుక 
ద్రిహానందమునకు మాయాసహీళత్వము కలదని తెలియుచున్నది. మణి యు నిజూనంద 

నిరూపణ కాలమందును తోంబదియెనిమిది మున్నగు శ్లోకముల ప్రకారము సకారణమగు 
అవాంకారముయొక్కు_ విలయమును జొహ్వు టవలన, నిజానందమునకు మాయాసంబంధము 

లేదు. కనుక బ్రవోనంద నాననానందములకం టె నిజానందముకు భేదముగాం జెచ్చరా 

దని శంకింపందగ దని యఖీ ప్రాయము. 

అవ. బ్రహ్యానందమును నిరూపింవం బూని ఇతరానందము నిరూపించుట అసంగ 
తము కాదా యను శంకకు సమాధానము:--- 

న్లో, తథా చ విషయానందో వాననానంద ఇత్యమూ, 
ఆనందా జనయన్నా స్తే బ్రహ్మనందః సయం వృభః 89 
వ్యా. నన్వస్తి న్న ధ్యాయే బ్రహానందవి వేచన నైవ ప్రస్తుత త్వాదిశరానంద 

ద్వయ ప్రతిపాగనం ప్రకృతాసంగత మిత్యాశంక్య తయోర్భ )హానందజన్య తేన 
తద్భోధో పయోగి త్వాన్న ప్రకృతాసంగత మిత్యభి ప్రాయేణావాక చేతి. తథాచ ఏవ 

మానంద తై విభ్యే నతి యస్స్వయం ప్ర కాళ ఆనందో విషయానందవాననానందౌ జన 

యతి, న బ్రవానందో వేదిశవ్య ఇత్యర్థః. 

టీ. తథా చ=ట ట్రుండయగా, విషయానంద$=విషయానంద మనియు, వాననా 

నంద ఇతిజవాసనానంద మనియు, అమూ - ఆనం'డొౌ= *షయానందములను, జనయక్= 

పుట్టించుచున్న దై; స్వయంప్రభ = స్వ ప్రకాశ మైన, 

ఆ స్టే = ఉన్నది. 

తౌ, బ్ర ప్టోనంద మే నిషయానందవాననానందములం బుట్రించును. 
'కార్యమునుబట్టి కారణనును గు_ర్డించుటకై యా రెం డానందములు 

నీ ప్రకరణమునందుః జెప్పంబడుట ప్రకరణవిరోభమను కాదు. 
అవ, ఊ _త్తర్మగ్కుంథము నవతరించం జేయుచు న్నాండు:--- 

న్లో ం శ్రుతియు_ క్యనుభూతిభ నా స్వ ప్కకాశచిదాత్త శ్రీ 

బ్రృహానంటే. సుప్రికాలే సబ సత్యన్య థా శ్రృణు, 89 

వ్యా. వృ త్రానుసంకీ ర్థనవూర్య కము త్తర గ ంశమవ తారయతి.. శ్రుతీతి. శ్రుతిబిః 

“సువు ప్టికాలే సక్షశే విలీనే తమూా౭భిభూతన్సుఖరూవమే” తీ త్యాదిఖిర్య క్రిభిస్పుఖ 

మహమస్వాప్ప మి త్యాది వరామర్శాన్యథానువపత్త్యాదిఖి రనుభూత్యా చ అర్థాప త్తికల్పి 

"లేన నువు _వ్యనుభవేన చ సుషుప్తకాలే స్వ ప్ర కాకో బ్రహానందస్సాథిత8. ఇతః వరమ 

న్యథా జాగరణావస్థాయామవీ యో బ హానంధావగ మో యో వత్ష్య శే తంశృణ్విత్యర్థం. 

పహోనందః = బ,సోనం౦ం దము, 
శాశ్లీ రే ఆ డా 

ద్ర 



ర్రగ్లి శ్రీ వేదొంతపంచదళి, ఏకాదశ ప్రకరణము 

టీ, శుతియు క్యశుభూతి భ్యః= శు, త్రి యు క్షి అనుభవముల చేత, స్వ, వ "కాళ 

చిదాక శే = స్వ ప్రకాశచై తన్యస్వ మూపమెన, బృహ్లానండదే = = బృహ్తినందము సు షీ 

కాలే = నుమ ప్టిసమయమున, సిద్దే నతి = సిద్ధించిన దగుచుండంగా, అన్యథా జ మణి 

యొక కాలమందు, శృణు = (బ్రహ్మానందము చెలి గడి యుపాయమనును) వినుము, 

తా, సుషు క్తి కికాలమున సప "కాశ చైతన్యస్వరూవ మగు ట్రిహ్లో 

నందము కల దని శు శ్రుత్యు _క్యృనుభవముల చేత నిరూవీంచితిమి. కాలాం 

తరమందును బ్రహ వ్ఫోదమును డెలియుట కుపాయముం జబెవ్చెదము, 

అవ, అట్టి యుపాయమును గనంబజచుటకు ఫూర్వము జీవునకు జాగృత్స్వ స్నా 

వస్థాస్రా క్తిని కెప్వుచున్నా(డు:-- 
న్లో య ఆనందమయస్సుప్తా స విజ్ఞానమయాత్ర తాము, 

గతా స్వప్నం ప, వబోధం వా ప్రాప్నోతి స్థాన భీదతేః, 90 

వ్యా. పృ ప్రతిజ్ఞాళ మవ బ్రహానందావగ మో సాయం దర్శయితుం కదుపోద్దత 

"క్వేన సనిమిత్తాం జీవస్యావస్థాద్వయస్రా ప ప్టిం దర్శ్మయతి--య ఇతి. నుఖూ నుమ ఫ్ ప్రి 
me kh) 

కాలే విలీ నావ తనందమయ త్వేన కథ్యత ఇత్యుక్తో య ఆనందమయ; న న విజ్ఞాన 

శబ్రాఫిభేయ బుద్ధ్యు పౌధిమ శ్తే [న విజ్ఞానవ యతాం rl వత్యుమా ౮ 

స్థానవి శేష యోగేన స్వవ్నం జాగరణం వా కరానుసాలేణ నవ్వతి గతి. 

టి. సుప్తా = సువ ప్రీయందు, యః ఆనందమయ? ప వ యానందమయుండు 
గలడో, సుజ=వాండు, విజానమయాత తాం=విదానమయూా తే కష్టమును, గతాొష్ట౭ఫొంది, 

ఇ —-ే By జారీ 
స్పష్నం = స్వవ్న మును గాని, ప్రబోధం చాజాడొగ డృదవస్థను గాని, స్థాన భేద: షః 

స్థాన భేదమువలన, ప్రాప్నోతి = పొందుచున్నాడు. 

తాం సుషుప్తావస్థాఖిమాని యగు ఆనంవముయుండు సుష్వు ప వప 

నంతరము విజ్ఞానమయ. డగుచు, స్థానవిశేష మూగము చేత స్వవ్నమును 

గాని జా గ్ దశనుగాని కరానుసారేముగ పొందుచున్నా (స సు 

అవ, కా గ్ర్రదాద్యవస్థంక సానములం దం బాలా 

న్, నేత్ర జాగరణం కే స్వవ్న స్సు_క్తి ర ఖదంబు జే 

ఆపోవమ స్తకం దేహం వాస్ట్రప ప జాం రి చనన, gl 

వ్యా ఇదానీం జాగ దాద్యవస్థోప పయో గినీ స్థానాని దర్శయతి.----నేత్ర ఇత్, 

చే శృ శబ్దస్య కృళ్స్న చేవ పల తణపర శామల్లి -ప్పే త్య “నేత, జాన రణమిత్యంశస్య్య్వా ర్స్ 
మాఫహాఅసపాడేరి, చేకనో జీవః, 



"యోగానంద వకరణము ర్రీఖీ 

టీ, శేత్రే = నేత్రమందు, జాగరణం = జాగ గృదవస్థ (అగుచున్నది) స్వవ్న 8= 
స్వ స్నా వస్థ, కం = కంఠమునందు (అగుచున్నది). స సు ప = సువుప్లీ9 వృాదంబుజేజ 
సాడయకనులమునందు (అగుచున్నది. 'చేశనః = వేతనుండైన జీవుడు, ఆపాద 
మ _స్తకం=పాదములు "మొదలు శిరను స్పువజకు, జీవాంజ చేహమును) వ్యాప్య '= వ్యాషించి, 
జాగ రీ ఆ జాగ గృదవస్థ ననుభవించుచున్నా (డు. 

తొ, జీవుడు నేత్ర మం దున్నవుశుు అనంగా స్థూలశరీరమం 
దంతటను నున్న పుడు జాగ్రోదవస్థ యగును. కంఠవ వ్రచేశమం దున్న వుడు 
స్వప్నా వస్థను బొందును, హృనయకమలమం దోన్నే వ్వడు సుష్తువ్యవ 
స్థను బొ ందును. 

అవ, దేవాచ్యా షి ప్ని దృష్టాంతముతోం జెవ్వు చున్నా (డు; 

న్లో. దేవాతాదాత తృ్యమావన్న_స్తహాయఃపిండవ తతః, 
అహం మనుష్యా ఇ ల్యేవం నిక్సి'తే క్రవావళిష్ట కే, 92 ~~ 

వ్యా. చేవాం వ్యా్యేత్యనేన వివకీ తమర్థం దృష్రాంతపృదర్శణేన స్పష్ట 
యతి దేవాతాదాత్ర క మితి. త, ప్ర మాణమావ_కత ఇతి. యతో నునుష్య 
త్వాది జాతిమతా చేసేన శావోత న త్యం పొవ్తస్తత8 ఆవాం మనుష్య ఇ ల్యేవం 

నిశ్చిత్య .సంళశయాదిరహితజ్ఞా-నేన గృహీతె ్వ వావతిన్ద తే, 

టీ. తప్తాయఃపిండవల్ =కాచిన యినువగుండువలె, చేవాతాదాత ( త్యం = దేవా 
తాదాొత త్య్యమును, అపన్న $8 = సొందిన వాం డగుచు తఠతజదానివలను అపాం మనుష్య 

ఇత్యేవం = నేను మనుషమ్యుండ నని యి_త్రెజంగున, నిళ్చిత్రె న్టివ = నిశ్చయించియే, అవ 
తిష్ట లే = ఉండుచున్నా (డు. 

స్మా కాల్పీన యినుపగుంశునందు, అగ్ని కిని యినువగుండునకును 
భీనము గ్రహింప లేనట్లు 'దేహతాదాత తపమును బొందిన చిదాభాసున 
కును చేపోమునకును " "థీవము గ మొరిపంజాలము గాన నేను మను 
ష్యుండ ననియే వ్ర తివమునుజొంయు వ్యోవహరించుచున్నా డు. 

అవ. చేసాశాదొక తృ్య్యమును బొందినవాని కవస్థా కృయమును జెప్వుచున్నా(డు:-... 
శ్లో, ఉదాసీన స్సుఖి దుఃఖ త్యేవస్థాత్ర యమేత్యసా, 

సుఖదుఃఖే కర ర్మ కాళ్యే త్యోదాసీన్యం స్వ భావతః, 93 
వ్యా. చేవాశాదాత్యాభిమానహే మాతు కాన్యేవావస్థాంత రాణి దర్శయతి-_.ఊదా 

సీన్ ఇతి. తత్ర నుఖిత్వదు? త్య యో$ కర ర్య జన్య క్వజ్ఞానాయ విశేషభూతయో! సుఖ 

దుకఖయో స్తస్థేతుకత్వం దర్శయతి_ను'ేతి. 



సశ శ్రీ చేదాంతపంచదశీ, వకౌదశ్ ప్రకరణము 

చీ, ఉదాసీన = ఉఊదాసీనుం డనియు, నుఖీ = నుఖవంతుం డనియు, దుఃఖీ = 

దుకిఖవంతుం డనియు ఇతి = ఈలాగున, అవస్థా శ్ర యం = మూ? డవస్థలను; అసొ = 

ఈజీవుండు, ఏళి = పొందుచున్నాండు. నుఖదు ఖ్ తు = నుఖదుకఖము లయిలే, కర్త 

"కా ర్యేజకర్మ వలన బుట్రినవి, 'జాదాసీన్యం=ఊదాసీనక్వము, స్టభావతీక = స్వభావసిద్ధ 

"మైనది. 

తా, నేను సుఖి ననియు, నేను దుఃఖ ననియు, నే నూరకుంటి 

ననియు ననుచున్నా(డు. సుఖము, దుఃఖము, 'బొదానిన్యము అను 

మాం డవస్థలం చొందుచున్నాండు, సుఖదుఃఖములు కర్త వలనం గలిగినవి, 

జాదాసీన్యము స్వాభావిక మై మునవి, 

అవ, నుఖదుఃఖావస్థలక కారణ భేద మువలన చై దె విధ్యమును చెవ్వు చున్నాడు 

న్లో బు చాహ్యభోగా నృ ననో రాజ్యాత్సుఖదుః ఖే దిషథా మతే, 

సుఖదఃఖాంత రా లేష భవే త్తూస్తు మవస్థితిః, 9b 

వ్యా తయోశ్చ సుఖదుఃఖయోర్నిమి శ్రే క్రఫేదాల్ దై విధ్య మాహ బౌ హ్యూతి, 

కర్రా శాసదాసీన్యం కదా స్యాదిత్యత అహా---సుఖేతి. వ్యక్తి కి ఛేదవివతయా బహువచనం. 

టీ. చావహ్యాభోగాల్ = స్త్రీవుష్పాని చావ్యావిషయములయొశ్క_ యనుభనము 

వలన, మనో రాజ్యూల్ మనో రాజ్యమువలనను, సుఖదు? ఖే = సుఖదుఃఖములు దొష్ట'భా= 

ఇండు పథములుగా, మే = ఆభ్టిమతములు. నుఖదుఃఖాంతరాళేవు = సుఖదుకఖముల 

మధ్యకాలమున; తూష్టీం = ఊరక ఆవస్థితిః = ఉండుట అనయా బా దాసీన్యావస్థ, 

భవేత్ = అగును, 

తా, జాగద్దకలో ఇష్టానిషస్టవిషయముల .ననుభవించుటచే సుఖ 

షుములు గలుగుచున్నవి. ఇప్టే మనస్సులో ఇష్టానిస్ట విషయముల 

భావించుటచే సుఖదఃఖములు ఫ్రా _వ్పీంచును. అట్టి సుఖదుఖానుభవము 

"లేని సమయమున, జీవుం కుదానీనుందై యుండును. 

ఆప, జాగ, దాద్యవస్థానిరూపణఫలమును జెచ్వచున్నాండువాా 

నో, న కాపి చింతా మేఒ_స్త్వ్యద్య సుఖమాన ఇతి బువా 

జాదాసీన్యే నిజానందభావం వ_క్ష్యఖిలో జనః, 05 

వ్యా. యదర్థం జాగ, దాద్యుపన్య స్తం తదిదానీం దర్శయలి-న కాపీతి. 

సరో రహాప్ జనః ఇదోనీం మమ కాపి చింతా గృవోదివిషయా చా స్రీ . అతః నుఖం యథా 

అ act చక్క 

ద ఎ. నాం దము శాంతా ఎ 



యోగానంద వ్ర కరణము రకర 

భవతి తథా తిష్టామాతి వదక 'చొదాసీన్యకాలే స్వరూపానందస్ఫూ రిం 
అతో జాగరణావస్థాయామవి నిజానందభానమ స్తీక్యవగం తవ్యమి క్యభి ప్రాయః. 

టీ, అద్య = కప్పుడు, మే = నాకు, కాపి చింతాజవీచింతయు, నాస్తి= లేదు 

నుఖం = సుఖముగా, అఆసేతి = ఉంచున్నాా నని, టబ్రువక్ = చెప్పుచు, బాదాసీశ్యే జ 

'జాదాసీన్యదళశయందు, నిజానందభాొవం = తేన నిజానందస్ఫూ ర్తిర), వక్తి 

చున్నాండు. 

తా, నా కేమియు చింత లేదు. నేను సుఖముగా నున్నా నని 

యూరకుంశుసముయంబున ప్ర తి మనుజుండును నిజానందమును జెప్పు 

చున్నాండు, వ్రదియే జాగ్రద్దయందలి స్వరూపానందస్తూూ క్రి రి, 

అవ. ఇది వాసనానంద సనుటకు హీూతువును జెప్పు చున్నాడు; 

న్లో, అహముసీ సీ తహంకారసామాన్యాచ్చాదితత్వతః, 

నిజానందోన ముఖ్ స్థబయం కిం త్వసా తస్య నాననా, 96 

వ్యా. నన్వాదాసీశ్యే౭_వభా సమానస్య నిజానంద ల్వే తస్య బ్రవానందత్వా 

త్పూరోం కా వాసనానందతా న స్యాదిత్యాశంక్యాహం కారసామాన్యావృత త్వాన్న 

బ్రహానంద లేతి వరివారతి. __ఆవామసీ, తి. చేవదత్తోజహమిళ్యాది విశేమళశూన్యే 

నావామసీ స్మి ల్యేవందాశే పీణావాం కారసామాన్యే నావృత త్వాన్నాయం ముఖ్య ఇత్యర్థః. 

కర్ణి తస్య కిం రూపలేత్యత ఆవా=కిం త్వసావితి. 

బ్రూ,లే 

మ చెప్పు 

టీ. అహమస్మీతి = నే నున్నా నని జపహాంకారసామాన్యాచ్భాదితక్వతః = 
జే 

అవాంకారసామాన్యముచేం గప్ప(బడిన దగుటవలన, ఆయం నిజానందక = ఈ నిజా 

నందము, ముఖ్య౭=ముఖ్యమగు; బ్రృహానంద = బ్ర హానందము, న=కాదు. కింతు = ఇంక 

చేమన, అసౌ = ఈనిజానందము, తస్య = ఆబ హ్లానందముయొక్క, వాసనా = వాసన 

యనంబడును. 

తా 'జొదానీన్భదశయందు, “నేను” అనెడి యధిమాన ముండును, 

అట్టి యభిమానముచేం గప్పంబడినందున, అప్పటి యానందము బ్రవ్వ 

నందము కాదు, చి ప్యనందనుయొక్క. వాసన యగుటచేత వాసనానంద 

మనంబడును, 

ఆవ, వాసనానంద మనుటయందు దృష్టైంతమును జెప్పుచు న్నా (డు; 

న్స్ . సీరపూరితభాండస్య బా”హ్యూ శ్రైత్యం న తజ్జలమ్, 

కింతు నీరగుణ నేన నీరసత్తానుమాయలే, 97 



నాకా? నా 

8కీ6 శ్రీ వేదాంతపంచదశి, ఏకాదశ ప్రకరణము 

న్యా ముఖ్యానందాతిరి క్రవాసనానం దసద్భా వే దృష్టాంతమావా---నీ శేతి, జల 

ఫూర్మకుంభస్య బహిర్భాగస్పర్శనే నోవలభ్యమానం యతై ఇమ ప్పి తత్తావజ్ఞలం న 

భవతి ద్రవత్వానుపలంభాల్ . కిం తర్హి తదిత్యత ఆవాకిం త్వితి, సీరగుణత్వం కథ 

మవగమ్యత ఇళ్యత అహ. లేచేతి. విమకం ఘుటే ఉవలభ్యమానశె త్యం జలజన్యం 

భవితు మర్హతి శెత్యత్వాల్ జలే ఉపలభ్యమానశే త్యపదితి. 

టీ. నీరపూరితభాండస్య = నీటిచే ఫూరింపంబడిన ఘటముయొక్క., బౌ 'హో= 

'చేలుపలిభొగమందలిి, శైత్యం = చల్లదనము, తల్ జలం = అజలము, నఆకాదు. కింతు. 

మణీ యేమనిన; నీరగుణకి = సీరగుణము. లేన = ఆగుణముచేత (అచల్లందనముచేత్స, 

సీరసత్తా = ఘటములోని నీటియొక్క_ యునిక్రి అనుమోయ లే=ఊహింవంబడుచున్నది+ 

తా, ఒక కుండనిండుగ నీరు పోనీ దాని వై భాగమును స్పృశించి 

నప్పుడు చల్లదనము అెలియును,. ఆ చల్ల దనము నీరు కాదు, అయిన నా 

చల్ల దనమునుం బట్టి లోకల నీ రున్న దని యూహింపవచ్చును. అట్టులే 
వాసనానందము బ,హోనందను కాకపోయినను, వాసనానందమునుబెట్టి 

బ హోనందము నూోహోంప వచ్చును, 

అప. ఊహించెదు విధమును చెప్పుచున్నాడు: 
J 

న్, యావద్యావదహం కార్ పుస సృ తో ఒభ్యాసయోగత్క, 

తావత్తావతూ ఎక్యేవృ స్టే Es ర్న బేనందోఒనువాయతే. ర్ట 

వ్యా.  భవల్వేవం క సీరానుమావకత్వం * త్యస్య- ప్రకృతే కిమాయా త మిత 

శంక్య తదా్వ్వాసనాన ౦దస్యాప్ ముఖా ఛగందానుమా పకక మాయా కమి త్యాస-ాయావ 

దితి, ఆభ్యాసయోగ తః 'యశ్ళోద్వాజు నసీ ప్రాజె జ్ఞ స్తద్య చ్చేద్. న్న] ఆత్మని జ్ఞాన 

మాక ని మహాతి నియో చే _క్రద్యచ్చేచ్చాంత ఆత్ర ఆక" పస శ్రుత్యభిహిశనికోధనమాధ్యభ్యాస 

యోగేన యావద్యావిదవహమాదివృ త్రివిలయవశా చ్చి క్షవిలయవళాచ్చి త్తన్య సూత్ర తా 

జాయే, తావత్తావన్ని జానందాభిివ్య _కిర్భవతీత్యనుమియ తే. అయనుత్ర ప్రయోగః- 

అహంకారసంకోచవి శేషవిళ్ష్ట్రత తేమ ద్వితీయాదిత్ణ8 పత! స పూర్వస్తాల్ తా 

దధికనిజానందాపిర్భావవాక్ ఆపహాం౦కారసంకోచవిజశేషయు కృకాలత్వా దవాంకార 

నంకో చయుకాద్యత కావదితి. 

టీ యావద్యావల్ = ఎంతెంత అవాంకారః = అహంకారము అభ్యాస 

యోగశః = అభ్యాసయోగమువలన, విస్త తకః = మణువయుడినదో, తావత్తావల్ = 

అంతంత, సూత్నద్భే పః = సూక్షదృషిపలన, నిజానంద8 ఇ నిజానందము, అను 

సోయతే = ఆశుమానప్రమాణముచే నూహింపంబడుచున్నది. 
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తా, అట్టు చెప్పుటచేత పృకృతమందు లాభ మేమి యన, ఆ 

వాసనానందమునకును ముఖ్యానందము ననుసరించిన రరూవకత్య్శము 

కలిగ నని తెలియవలెను. ఎ ట్లన, ఇంది యములను విస యములనుండి 
మజలించి మనస్సునందు చేర్చవలె ననియు, ఆక _త్రిళూన్యవుగు మున 

స్సును బుద్ధియందొం. చజేర్పవలెననియు, ఆ యింద్రి యమనస్సహిత బుద్ధిని 
అహాంకారమందు (మహాత్త త్త ఏమందం వేర్చవ లె ననియు ఆ యిం ద్రియ 
మనోబుద్ధిసహి తాహం కారమును ప్రత్యగాత్మ యందు నిలుపవతే ననియుం 

'వ్చెడ్ “యచ్చేద్యాజ్య నస, . .తద్య చ్భేదాంత రాత ని,” అ నెడి శతిచేం 
జెస్ప్సంబడిన నిరోధసమాధ్య భ్యాస యోగము చేత, నెం తెంతమా శో, ము 

అహమాదివృ త్తినిలయవశమున చి త్తనునకు సూక్షుత్టము కలుగు 
చున్నదో. అంకంతమా త్ర ము నిజానంనము స్ఫురిం చు చుండు నని ఆను 

మాన వ్ర మాణమువేత నూహింవవ లెను, ఆ యనుమాన మెటు లనిన, 

అవహాం కారసంకో చవి శేషముతోం గూడిన వమణములయందు దిషతీయాది 

శుణ భాగ మెద్ది కలదో ఆ ద్వితీయాదితు ఇభాగము ఆవాంకారసంకోచ 

విశేషముతోయనాడిన కాలముగలది యగుటవలన అహం కారనంకోచ 

ముతోం గూడిన మొదటి వతణమువలినే, నూర్గక్షణముకం శు నధిక 
మగు నిజానంచము నాపిర్భవింపం జేయునఏ యగు నని ఇ ట్టనుమాన 

పృమాణముచే నూహించి తెలియవ లెను.చట సంకోచ మనంగా. అహ 
( దివ్ఫత్తిపలయమ్యి), 

అవ, ఈసూతవ్ష దృషి కవధిని జెవ్వచున్నాండు:--- 

. సర్యాత్త నా విస్త తేస్పక్ సూక్షు తాం పరమాం వ్రజేత్ , 

అవీనత్వాన్న ని డ్రైహా తతో దేహో.పి నో వేక్. 909 
వ్యా. బుద్ధిసా తస్య కే౭_వధిరిత్యాకాంకాయాం సాకూత్కారోఇఒవధిరి 

త్యాహా---నర్వేతి. తర్జి సౌ నిద్రైవ స్యాదిత్యత ఆవహా---అలీనేతి. సర్వవృ త్తివిల 

యే౭ప్యంతః కరణస్వరూవవిలయాభావాన్నేయం నిద్రా. బుద్దేః కారణాత్య నావస్థానం 

సుషుప్రిర త్యాచామరైరు క్ర ళ్వాదిత్యర్థం. అంరికరగాన్యరూ నిలయా ధా లింగమావా. 

తత ఇతి. యత, సుమవుప్తాాదావహూంకారపిలయ స్తత చేహపాతో దావక ఇవా 
కదళ్గ వ బవిరీనో ఆ న్ లల. ల 

టీ. (అహంకార = అంత కకరణము), సర్వాత్మ నా = సకలవిధముల చేత, విస 
తస్సక్- z= విస్తృతిని: బొందినదగు చు (వృ త్తికూన్యము గలదియగుచ్చు, పరమాం ఇ 

ధం 

రో 
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ఊఠ్కృష్టమగు; నూక్షతాం = సూతీశ్వమును, వ,బేత్ =పొందును. అలీనత్వాత్ = లు ఢీ లాల ల 
అవాంకారము లయింవనందున, వహాజఖఇది, నిద్రాజనిద్ర,; న=కొదు. తతక=ఆకారణము 

వలన, డేవో౭కపి = దేహాంబును, నోబ కేల్ =వజిపోదు. 

తా, అహంకారము బొత్తిగ శూన్య మై అక్యంతశూన్యత్వమును: 
బొందును. అనంగా బ్రహసావొళా సరే బుద్ధిసూత్యత్వమున కవధి, 
ఆ కాలనుందు సర్వవ బ్రత్తులును లయించినను అంతఃకరణము లయింమమిచే 

నీ స్ధితి నిద్యకాదు. అంతఃకరణము కారణరూవముగ నుండుటయే 
సుషే ప్రి లై యని శ్రీశంక రాచాక్యులు నుడివిరి. కనుక, నే సుషుప్త్వాదిక 

మందు అహంకారము విలయ మగునో ఆయా యవస్థ యందు దేహము ' 

పడిపోవుట కనబడుచున్నది, 9 హనందనిష్థయందో" దేహమట్లు పడ 
కుంశుటవలన అహంకారము లయింవచే దని తెలియబడుచున్నది, 

వ. ఫలితమును జెవుచున్నా6ండు:--- 

నో న క భాసలతే నావీ నిద్రా తాప్ యత్పుఖం, 

స బ్రహానంద ఇత్యాహ భగ వానర్డునం వతి 100 

వస - ఫలితమావ-న చై షకమితి యస సినారే దై పతభానం నాస్తి నిద్రాని 

నాగచ్చలతి తసి సిన్మా_లే ఉవలభ్య మానం యత్ఫుఖమ స్టి స బ్రహానంద ఇత్యర్థః 

ఆయం బ్రహానంద ఇతి కుతో 2.వగతమి త్యాశంక్య కృష్ణ వా" క్యాది త్యాహా---ఇతీతి, 

/తాయాం పష్టాధ్యాయ ఇతి శేషః. 

టీ. (యత్ర=నికాలమందు, చై పకంజ ప్రపంచము, న భానలే= ప్ర కాళింవదో, 
నిద్రా=నిదుర, నాపీ= లేదో, తత్ర=ఆదశయందు; యల్ సుఖం=నీనుఖము, అ స్పి=కలపో, 
సైతది, బ్రవ్వానందఇతిజట్ర హానంద మని, భగ వాక్ =ళగవంతుం డైన న్టీ (శ్రీగలహ్టుండు: 

అర్జునం ప్రతి = = ఆర్లు కునిగూర్చి; ఆవా=చెప్పెను. 

తొ, దైఏకే మేమియుం గనుపింపక, నిద్ర యును "లేని స్థితిలో ని 
సుఖస్ఫూర్థి బ్రహానందమే యని శ్రీ శ్రీకృష్ణుం డః స్ట్నునకు చోధించేను. 

అవ, అట్టి స రేములను అర్థ (క్ర మముగా. బకించుచున్నాండు:. 

న్ నె నైళ్ళనై 'రుపరమే ద్బుధ్యా ధృతిగృపహితయా, 

ఆత సంస్థం మన కృత్యా న కించివపి చింతయేత్ . [0 

. వ్యా. తత్ర న్లైకైరుక్తవానిత్యాశంక్య తాక ఫ్రోకాకా వఠతృర్థ కమాను 
సారేణ---శనె తత, ఆయమర్థః ధృతిగృహిశయా కెర్యయు క్ర క్షయా బుజ్ధ్యా సాధన భూ 

తయాళ నె నెశ్ళనె ర్నసవాసా ఉపరమేల్ మన ఉవరతిం కుర్యాల్ . కియత్సర్యంతమిత్యత 



ఊరాగానేంద వ ప్రకరణము 859 

ఆఅవా---అశే తి. మన ఆత స తృనంస్థం ఆత్మ ని సంస్థా సమ్యక్ స్థ స్తి3 'ఆశె చేదగ్ం సర్వం 

న కతో౭న్యత్కించిద ప్రీ న్స త్యేపం రూపా యస్య తదాత కృ సంస్థం కర్టానికం కృత్వా 

కించిదపి న చింతయేత్ . వీష యోగస్య వ వరమోవవధి?. 

టీ. ధృతిగృహీతయా=ధెర్యయు క్షమగు, బుద్ధ్యా=బుద్ధి చేత, శవై శృనె $= మెల్ల 

మెల్ల గా) ఉపవరమేలత్ = ఉపరమింపవౌను. మన$= =మనస్సును; ఆక సంస్థం=ఆత్మ యం 

దున్న దానినిగా, కృ త్వ్యాజుచేసీ, కించిదపీ= జేనిని న చింతయేత్ ఎచింతింపహడచు. 

తొ, . యాగాభ్యాసముండు కన చి _త్రమును ధైర్యముతో విష 

యములవై పోనీయక నియమించి, ' మెల్ల మెల్ల గా వృత్తులను లయింపం 

_ చేయవ తను. మనస్సును ప్రత్యగాత్మ యందు 'సిలివ వముజి చేనిని చింతింవ 

నాదు, అని అర్జునునకు శ్రీకృష్ణంం ద షవచేశించెను. 

అవ. ఇట్టి యభ్యానపరుండు మొదట నేమి చేయవలెనో ఇెప్పుచున్నాండు:--- 

న్, యతో యతో నిశళ్చరతి మనశ్చంచలమస్థరమ్, 

తత స్తతో నియ మ్యైతదాత్మ నే న్యేవ వశేం జ య్క్, 119 

వ్యా. వీకళ్సంపాదణీ ప్రవృత్తో యోగీ ప్రథమం కిం కుర్యా సదిత్యళ ఆహా 

యత ఇతి. చంచలం న్వభావదోహిదత నీ వాస్థిరం స శ్ర విషయే౭నియశం. వీవం విధం 

మనోయదా యదా యకోయతో యస్తాద్యహ్తాళ బ్రా చేష్నిమి త్తాన్నిశ్చరతి నిర్భచ్చతి, 
— ఎగా 

కదాతచా తతస్త క_స్ససా త్సస్తాచ్భబ్దా బెః సకాశాన్ని యమ్య, "లేపూం శభాదీ'నాం 

మిథ్యాత్వాది దోవదర్శశే నాభాసీకృత్య వె రాగ్యభావనాస్రూర్యకం నిరువ్యెశన్మన 

ఆశ స్యేవ వశం నయేత్ ఆత్ర వశ్యశామాపొదయేల్ , వీవం యోగమభ్యస్యాభ్యాన 

బలాదాళ న్యేవ మవ? ప్రశామ్యతి. 

టి, చంచల౨=చఏఎచల మైన ట్రియు, ఆస్థిరంజస్థిరము గాన నట్రియు, మన!=మనస్స్ఫు; 

యతోయత$= =వియేశబ్దాదినిమి క శ్రమున, నిశ్చరతి = బయలు వెడలుచున్న దో, తత స్పతే8= 

అయాశబ్దా దికమువలన, నీతల్ = ఈమనస్సును నియమ్యు=ని గ హించి, ఆత త శ్యేవ = 

ప ప్రక్యగాక, యండే, వశం=వశమును, నయీల్ =ఫొందింపవ లెను. 

తా. లయని తే సపస్షభొవము గల మనస్సు ఏ యేశ్దాదినిమి త్తి 
ములనలన వెలుఫలికి బోవునో, ఆయాశళ్చాదులనుండి దానిని మజ 
లించి వ పృక్య 'గొత యందు నిలుపవ లెను. 

& = 
అవ. మనశ్మాంతివలన గలి7డి లాభమును జెప్పుచున్నా (డు: 

న్లో, పృళొంతమనసం ప్యానం యోగినం సుఖము_త్తమం, 
జవ వై తి శాంతరజసం బహాభూతమకల్మ షన్, 108 
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వ్యా మనః (ప్రశాంత " కిం భవతీత్యత ఆహా ప్రశాం శేతి, శాంతరజసం 

శీణమాహాదికేశరజనం అత నీవ వ, శాంతమనసం ,ప కరేణ అత్యర్థం శాంతం వితేవ 
య (UU Wa లథి . 

శరాన్యం మనో యస్య తం బ్రహభూతం బప్లావేదం సర్వమితి నిశ్చయవ త్తయా 

జీవన్లు క్షం అకల్మ్యషం అధ ర్తాదివర్షిత మేనం యోగినం ఉత్తమం తీయిత్వసాతిశయత్వాది 

దోవరహికం సుఖముపెతి ఊవపగచృతి. | 

టి, ప్రశాంతమనసం = ప్రశాంతిచెందిన మనను గలిగినట్రియు, శాంతరజనం = 

రజ స్తమోగుణరహితుండును, అకల షం = అధరాదిరహితుం డైనట్రియు, బృవాభూళం౦= 

ఆంతయు బ్ర హూమయ మే యని నిశ్చయము గలిగిన, వనం యోగినం = ఈయోగిని, 

ఊ_క్రమం = ఊఉ క్రమమైన, సుఖం=నుఖము, డొపెతి = పొందుచున్నది. 

తా, రజ_స్తమోగుణరహితుం డై పుణ్య పావవర్టితుం డగుచు, 

శాంతమనస్కు_డై సర్వమును బ్రహమయముగ నెంచు యోగి బ్రష్య 

నందసుఖమును బొందును, 

అవ, ఇట్టిస్థ తిని జెప్పెడి మతికొన్ని భోవకగ్లై కములం జెప్ప చున్నాడు: 

న్లో, యత్రోపరమతే చిత్తం నిషద్ధం "యోగే 
యక శ్ర వై వాత్త్మనాత్తానం పేశ్ళన్నా త్తని కుడ్యం 04 

వ్యా. శ్ర చగృహీశార్థప్ర పంచనవరాక్ కదీయానేవ శ్లో కాకా వఠతి---య శ్రే, తి. 

చిత్తం యత యస్తి సి న్కాలే యోగ సేవయా యోగానుస్టాశేన సర్వస్తాది గమయల్ 

నివారిళం సషవరమ లే ఉవరతిం గచ్చలతి. కించ య శ్ యిసీ సి న్కాలే ఆత్ర నా నమాధి 

పరిశుద్ధేగాంతఃకరణోనా తానం వరం చైతన్యం జా్యేత్న్స సరూవం పళ్యశ్ను పలభమానః 

స్వస్మి న్నేవ తుష్యుతి తుష్తిం భజతే న విషయేష్వి త్యర్థః. 

టీ, యశత్ర=నీ కాలమునందు, యోగే సవయా-=యోగానుష్టానము చేత, నియద6ం:౬ 
య 

ఆరికట్టంబడిన, చి కంచి త్రము, ఉవరమలే = ఊపరమమును బొందుచున్న దో, యత్ర, 

చజనీకాలమునందు, ఆత్మ గా = సమాధిస రిశుద్ధాంత8క రణము చేశ, ఆతొనం వు వు 

జోోతిస్వరూవవై. తన్యమును, పశ్ళకొజచూచుచు, ఆత త న్యేవ=తన యండే, తుష్యుతి = 

సంతోషి షించుచున్నాండో. 

తా. ఏకాలమందు యోగి నిశ్చలమనస్కు_(డై పరంజో రితి 
స్వరూపశై తన్యమును (ప ప్రృశ్యగాతృనుు చూ ముచున్నాండో అప్పుడు 
పర మోత్క్బృష్ట్ట్యమెన బ్రహానందసుఖము ననుభవించుచున్నా (డు. 

6 స వూ t న వ్ న గ్ మె సుఖ ల్యంలెకం య కద ఏటిరా హ్యామతిం ద్రియమ్, 

పత్తి యత్ర, వై వాయం సతేశ్చేలతి తత్త సతః 15 

శ్ 

జ్యో 
(జీ 

3 
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వ్యా. కించ య త్రో యసి స న్కాలే ఆత ని స్థివోఒయం యోగీ ఆత్యంతికం 

అత్యంత మేవ భవతీ ళ్యార్యంతికం అనంతం బుస్థగ్రాహ్యాం ఇం (ద్రీయనిర పే త యాబుళ్చా 

గృవ్యామాణం అతీం (ద్రియం ఇంది (దియగోచరాతికతమవిషయ జనితం య శ్తదీదృశం 

సుఖం వేత్తి అనుళవతి." కించ ఆత్ర నో స్థిత ఒయం తత్త రత స్తస్తాదాత్య స్వరూపాన్ను 
చలతి న ప్రచ్యవతే. 

టీ. “ ాద్ధిర్రాహాగంబార చేత గి వాంపహందగిన ట్రియు, ౫ అతీంద్రియం =ఇంద్రి దియా 

దానిని, చ స్ట్ ఎటుంగచున్నాండో, య త = నీసనమయమందు, స్థితః = 'ఉన్నటి, 
అయం=ఈయోగి, త త్త పతేకితే 'శ్షమువలన న చలతిజచలింవండో,ం 

తా, న్లోకమునకు రాబోవు శ్లోకములతో చేర్చి తాత్పర్యము 
వ్రాయయబడును, 

న్, యం లభైా( చావరం లాభం మన్య తే నాధికం తత్క, 
మ న్ స్థితో న ద్య ఖేన గురుగకాకి విచాల్య తే, * 106 

వ్యా కయ యమాత్తానం లభ ప్రావ్య ఆవరం లాభం లాభాంతరం తతో 

2ఇ.ధికంన మన్య "తే 'ఆత్ర '(లొభొన్న వరం విద్యతి ఇతి స స్ఫతేః, కించ యోసీ సిన్నాత్శ తత్తే 

స్థితోగురుణా మహళతాపీ దుఃఖేన శాస్త్రాభియాతారగిలక్ష ణేన పక్లన ఇవ న వివాల్య లే 

టీ. యం౦0= =ఫీఆ త్ర సుఖమును, లభ్హ్వా = పొంది, తతం = అంతకంటె, ఆవరం == 

మణీయుక, లాభం = లాభమును, అధికం = అధికముగా, న మన్య తే = తలంవందో3 

యసి క = వీయాత కయందు, స్థితః = ఉన్నట్రివాండు; గురుణా = గొప్పడాన, దుఃఖే 
నావి నావీ = (శసాథినూతాదిలక్షణముగల) దుకఖముచేతనైనను, న విచాల్యలే = 
దునివళ లన చనీంపబడండో, 

ఇ ఈన్లోక 'ాత్ఫ్సర్యము వై నై ని దానితో చేర్చి వా వాయంబడును, 
న్ణా , తం విద్యాద్దుుఖసం "యోగి యోంగం యోగసంజ్ఞి త 

స ని యేన యూ క్రపో § యోగోఒనిక్విల్లచేతసా, : 107 
వ్యా. ఇదాసీ ముప పావకం యోగం నిగమయతి....కం విద్యాదితి. శనెశళ్ళనై 

(ప్రజ్లో 

ఇలాటి 

నంయోగవి యోగం దుఃగ్లౌస్సంయోన 4 సేన వయా స్తం వివరీఠలత్ జయా యోగనంబి తం 
లు 

యోగ (a) 'త్రేవం సంస యు సేత ళం యోగ సంజ్ఞ తం విద్యాల్ జానీయాత్ . ఏవంవిధ 

యోగానుష్టూ నే కించిళ్కర్హ వ్య తొవిశేషనాహ- స నిక్చయేనేతి.న ఫూరో్యకో యోనో 
నిళ్చయే నాధ్యవసాయే నానిరిన్టళ్ళు = 'ఛత్రసా నిశ్వేదరహి తేన చి'త్తేన యో కృవ్యో౭ను స్టే బృుయెకి* 
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టీ, తం = అట్టి, దుఃఖసంయోగవియోగం = దుకఖములతోడి సంయోగము వేత 

'వియోగమును, యోగసంజ్ఞి తం = యోగ మనిడు పేరు గలదానినిగా, విద్యాల్ = తెలిసీ 

కొనవలయును. స్మ యోగః = ఆట్టియోగము, నిశ్చయేన = నిశ్చయమువేత, అనిర్విళ్లా 

చేళసా=ఖఫేదము లేని చి శ్రముగలవ:నిచేత, యో కృవ్యః = అమష్టింపందగినది. 

- తా, నిర్వికల్పసమాధిదశయందు చిత్త్సవృత్తు లువరమించును. 

యోగి స్వస్వరూపవర్శనముచే తుష్టి జెందును. నికవధికమై యిం చొ 

యాశీతమై విళుద్దచి తృముచే కెలియ (దగిన బబ బ్రహానందసుఖము నియం 

గును, అబ్ట నిరతిశయానంవస్థితినుంది చలింప, ప్తంకకం ళు సాధింహ 

దగు చేతా క లాభ మున్న దని తేలంపడు, అక స్థీతియం దున్న వానిని 

ER స్త్ర గాతాడిదూఖములు గూడ ఆబ హ్లోనందసుఖనునుండి తొోలంగింవం 

జోలన్ర. దుః ఖసంయోగవి యాగ మే మూ నుని విపరీకలతుణచే 

యోగశాస్త్రమునం. జెప్పంబడినది, అట్టయోగము “దీనినలన తప్పక 

ఫలము గలుగు” ననెకి నిశ్చుయముతో వెషుకు: చెందక పృతిదినము ను 

అభ ్ థిసింపవ లెను, 

అవ. చెప్పిన యర్థమును ముగించుచున్నా (డు: 

En యుంజన్నేవ సదాఒత్తనం "యోగ్ విగతకల ల్మపః, 

సుఖేన బ్ర హాసం; స్పర్శమత్యం" సం సుఖమశ్న్న తే, 1 ౧౩ 

వ్యా ఇహము క క్షమర్గమువ వసంవారతి...._యుంజన్ని తి. విగళకల పో విగత పాపో 

యోగాంతరాయపర్టితో యోగ్ సదాతాన మేవం యథో క్తేన ప్రశాశేణ యుంజన్నను 
సంద ధానస్సు ఖేనానాయాశే సేన బ్ర వ్యసంస్పరం బ్రవాణా సంస్పర్శో యస్య నుఖస్య 

కద్భ)న్వాసంస్పర్శం ద్రవాస్వరూపభూతమితి యావత్ . అత్యంతమవినశ్టరం నిరతిశయం 

నుఖమశ్ను లే స్రాస్నోతీత్యర్థః, 

టీ. ఏవం = ఈవిధముగా, సదా = ఎల్లపుడు, * ఆశానం=ఆక ను, యుంజక్ = 

అనుసంధానము చేయుచున్న, విగశకల వక = హిలుండె జైన; యోగీ = యోగా 

భ్యాసపరు(డు, సుఖేన = అనాయాసముగా, కంర = బి వ్యాసరూప వమెన, 

అత్యంతంజనిరవథికమెన; సుఖం=సుఖమును, అస్నేకే=పొందుచున్నా దు) 

తా, ఈ చెప్పుబడినవిధమున నిరంతరము ఆక్షానుసంఛానము 

చేయు విగతకల ప లుం డై న రాగి అనాయాసముగ బ బ్రహ్తాన్వరూవ వ ముగు 

నిరవధికసుఖమును బొందును. 



"యోగానంద పృకర రాను 863 

అవ. విసుగక్ర చేసిన యోగాభ్యాసము ఫలించు ననుటకు దృష్టాంతము: 

న్లో, ఉల్సేక ఉవథే ర్యవ్వ త్కుళాగ్రో తై కబిందునా, 
మనసో ని గ్రహ _స్తవ్వవ్న వేదపరం ఖేవతః, 109 

వ్యా. అనివ్వేజేన (శ్రీయమాణో యో గాఫ్య్యెసః ఫలపర్యంతో భవతీ ల్యేశళ్చ 

ధృహ్తాంశమావా_ఊక్సేక షో ఇతి. కశాగ్లేశోద్ద తేనై కేన బిందునా క్రియమాణ ఊది 
రుక్సేకః జద్ధ త్య బహి స్పేచనం వరఖేదాభాచే సతి యద్వశ్యారాంకశే భవేచేవ 

తద్వల్ మనోసో సృిగృవహోజకి శ్రృమరాహిల్యేన క్రి కి యమాణక కాలాంత నే సిద్ధ్యేత్ 

ఇదం చ టిట్రిభోపాఖ్య్యనం మనసి నిఢధాయో క్షమ్, 

ట్రీ, కుశా గ్రే ఇజదర్భా గ ముచేశ, వీకబిందునా = .ఒక బిందువుచేశ, ఉదభే? = 

సము ద్రముయొక్క, ఊల్సేక॥ = 'వెలువలికిం జిముట, యద్వత్ =ఎట్టులో, తద్వల్ = 
అట్టులే, మనసః = మనస్సుయొక్క, నిగ గ్రవాః = నిగ వాము, అపరి'భేదశః = భేదము 
లేవండ, భవేత్ = అగును, 

తా, సముద్ర, ములోని నీటిని ద రాగ ముచేత వెలుపలికి జిమ్ము 
వానికి శ్రమము న్ముల్పము. ఇట్టులే యెడ తెగక చిను నః ండినమెడల 
(ఎన్ని "పన నృములైై నను) వానిక్ సముద ద్రశోషణఫలము ఘు:80 చును. 
అట్టులే నికర 'యూగాభార్థిసపరుం చెన్నా జన్మ నులైైనను చివరకు 
ముక్తుంై తీరును. ఈవై వై దృష్టాంతము టిట్టిటోపాఖ్యానము నున 
సులో నుంచుకొని చఇప్పంబడెను. ఆకథ యేమన; _టిట్టిభ మను నొక 
పథము నము, (తీరమున గ్రుత్లను బెట్టంగా నవి నము ద్ర ముబోనికి 

-3ెరటములచే ఫే కొట్టుకొని పోంబజెను. కొంతే కాలమున -కావక్రీ సము 
దు (సు తన Ww Fs నహాగించ ననుకొొని, సము దము నింకింపం చేనెద 

సన వ్ర తీజ్ఞ మున్ను, యొక్క. గకవుడకను మూక్కు_కం గలు దికొని 

దానిని సముద్రములో ముంచి యొడక్షున విదల్బుచుండెను. _దానిం 
గాంది కులాః ఫేమానముచే పము అన్నియు దాని సాహాయ్యమున కై 
యళ్లు చేయ నారంఖించెను. నారగుం డీసమాచారమును మాచి, 

నె కుంళమంకు శ్రీగుహావిన్లంన ఇజింగిం చెను. ఆయన సన్ని ధియం 
దంగ. వతున శన రి యగు గణుత్ర ంతేంశం “మాజాతి.౫నందు నము 

క్రీం) మయనానరణమా” యమని కోపించి వన ఉెక్కలత్ సము 

దని 'చెల్లూచెవరుగా చేయ. నెంచంగా సముద్రు య ఫీతిల్లి యాతనిని అ 
శెకణుబొచి చ్చి, టిట్టిభవటీ గుడ్లను డాని కిచ్చి ఇంక ముందు నే నెవ్యరి 

వ్ 
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పదార్థముల నషహారింప నని వ్ర తిజ్ఞు చేసినట్లు భారతమున వర్షి ౦వంబటడెను, 

అల్లే వట్టునలతో యోగాభ్యాసము చేశెడి వానికి ఈశ్వరసాహాయ్యము 

గలుగు నని భావము, 

ఆవ. ఈయర్థముదు మణీయొక శశిని బ్రమాణముగా నుదాహారించు 

చున్నాడు 

శ్లో. బృహద్రథస్య రాజుర్లేశ్నాకాయన్యో మునిస్సుఖక్, 

వాహ మెత్రాఖె ఖా. యాం సమాధ్యు _క్లిపురస్పరమ్, 110 

వ్యా. న శేవలముయమర్గో గ్ తాయామభిహిత8 కింతు మెత్రాయణీయశాఖా 

యామకీత్యా వా బృహది తి, మెతాయణియగామశే యజుశ్శాఖా భేదే శా కాయన్య 

నామా కళ్ళ్చిదృషి! స్వశిష్య ల్వేనోవపన్న స్య బృహద్రథాఖ్యన్య రాజశేః బ్రహ్మనుఖం 

సమాధ్యఖిధానపూర్వకం యథా భవతి తథ క్షవాక్. 

టీ, బృహద్రశస్య = బృవాద్రృథుం డనెడి రాజరేకజరాజర్టి కి, శాకాయన్యంజ 

శొ కాయన్యుం డనెడ్రి మునిః = మునీశ్వురుండు; మెక్రాఖ్యశాఖాయాం = మైత్రాయ 

ణజీయశాఖయందు, సమాధ్యు శ్రిపురన్సరం = సమాధికథనవూర్వకముగా, నుఖం = సుఖ 

మును, ప్రాహజ=చె ప్పెను. 

తా . శొకాయన్యు( డను మహర్షి బృహ ్ర్రథుం డను రాజునకు 

సమాధిదశ యందు బ్రష 1+నంవసు ఖని ర్యోనము ) గలుగు నని మైతే య 

శాఖయందం జెప్పంబడినది, 

ఆవు మె (కాయణీయశాఖామం, తృముల నుదావహారించుచున్నా(డు:-- 

శ్లో, యథా నిరింథనో వహ్ని స్ప  యోనావుపళామ్యతి, 
తథా వృ త్రికయాచ్చి తృం స్వ యోనాన్రః పశామ్యతి, 111 

వ్యా. శేన ప్రకాశేణో క్షవానిక్యాశంక్య తత్ప)తి పౌదకాం_స్త సదీయాక్ 
మంత్రాక్ వళతి.__యేలి. నిరింధనో దస్థ కాస్ట్రో వహి హ్న్్స్సృ యోనా స్ట కారక "తేభో 

_మాత్రె ఉపశామ్యతి జాలాదిరూవం పశీషళారం వరిత్యజ్య 'లేజోమాత్రరూపే 

యథ్రావలిస్ట కే తథా తేనైవ ప్రకాశేణ చి త్తమంతకరణమవీ వృ శ్రికయాన్న రోథ 
సమా న రాజసాదిసకలవ న సఫా సమాధ్య్వ స్రభ్యాసే కల ఏ తీనాశాత్స న్్ రణే నక రమా లే, డబ మ్యతి 

స త్వనూ నూత్రావశేవం భవతీ త్యర్థః, 

టో యథా=వీ ప్రకారము, నిరింధన $=ద హింవంబడిన కక్రైలు గల, వహి హ్మ్ 8=అగ్ని, 
స్వయోనా=శనకు కారణమైన శేజన్సునందు, ఊవపళామ్యతి = ణు = ఉహమించునో, తతా 
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ఆలాగున, వృ త్తికయాత్ = వృత్తులు లయించుటవలన, చిత్తం = అంతఃకరణము, 
స్టయోనొ=తన కారణమందు, ఉపశామ్య లి=డ వశ మించుచున్న ది, 

తా, కళ్టె లన్నియు దహింవంబడినప్పు డగ్ని తన కారణ మగు 
తేజన్సునందు లయించునట్లు, సక లవృత్తులు సమాధ్య్థభ్యాసము చేత 
లయించుటవలన (నశించుటవలన్స నంతుకరణనును నే తన కారణ మగు 
స ఎత్తే పమునందు లయిం చును, 

అవ, దానివలన గలుగు (పృయోజనమును చెప్ఫుచున్నా (డు! 

శ స్వ యోనావువశాంతస్య మనసస్సత్య కావినం, 
డి యారవి శసా(నుతాొాః క ర 119 ఇంద్రియ ర మూఢస్యా భి ర వశానుగా 

వ్యా. తతః కిమత ఆవ... స్టయోనావితి, సత్యే అత్తని విషయే కామో2. 
స్యా స్తీతి స్య కామో కస్యాళ వీత స్వయోనావువశాంతస్య అతవీవ ఇంద్రియార్డ్థవి 
మూఢ స్యెం, ది యా-ర్థేవు విషయేషు శర్చూదిషు విమూఢన్య జ్ఞానశూన్యన్య మనకి కర 
వళ మనుగచ్చంతీతి కర వశానుగాః ససాధనాః నుఖాదయః అన్ఫళా మాయికత్వ 
జా నేన మిథ్యాభూ తాను రిత్యర్గః. 

టీ, సత్య కామినః = సత్యమునందు కోరికగల, స్వయోనాజతన కారణన్యరూప 
మందు, ఉవళాంతస్యృ = లయిం చిన ట్రియు, ఇం ద్రియార్థవిమూథఢస్య = శబ్రాదివిషయ 

శూూన్యమగు, మనస$ = మనస్సునకు, కర్మవళానుగా = కర్ణ వశము గలిగడి నుఖ 

దు8ఖాదులు అన్ఫ తాః= మిథ్యాభూ కములు, (భవంతి=ఆగుచున్న వి) 

నా ఆత్మ యం దఫిలామ గలిగినట్టి మనస్సు తన కారణ మగు సత్య 
మందు లయించుటం జేసి శష్టాదినిమయములు "లేని దగును, అందుచేతనే 
కరాధీనము లగు సుఖ నఖములు మిఖార్టి భూ తములుగం దోందయును, 

అవ, ఇపుడు లో శానుబవ:సును తెనియంకేయుచున్నా ండు:--- 
టి అగ అన క్ ఇ లీ చం అ? లో బోగ ే న్ంచి త్త మేవ హీ సంసా ర్ట క్షయ తేన న్గోధ్ధ యేత్, 

రట వ యంద = షా కి య ఇద ః వ యచ్చి_త్త్తన్తన్మ యో సుర గుహ్య మేతత్సనాతనమ్, 113 

వ్యా. నను చితోవళాంతె జగని ఖ్యా భవతీ ల్యేళదనువవన్నం తదుఫాదానక 
త్య్వాఖావా త్త స్వే త్యాశంక్యాహా--- చి త్తమే వేతి. యద్యపి స్వరూపేణ చితోపాదా 

. ॥ లన్న భక క్ర్క్రా' న నకం జగన్న భవతి తథావి, ఫ్ర భొగసీత్వం చి త్తకారణమేవ హిశబ్దేనా త్ర సర్వాాను 
భవం ప్రమాణయతి. నుషుష్త్యాబొ” చిత్తవిలయే భోగాదర్శనాదితి భావః, యతళ్చి శ్రా 
త్త కః సంసార అక స్పచ్చి త్తమేవ ప్రయ ల్నే నాభ్యానవై రాగ్యాదిలత కోన శోధయేళ్ 

చేదాంఠం5 5 
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రజ స్త్వమోరాహిల్యేనై క్యాగ్యం కర్యాజ్ + నన్వాత్మ నో విము కే ఆ త్తెన శోధనీయో 

న చి త్త మి త్యాళంక్యాహం--యచ్చి త్త త ఇతి మ ర్య ఇత్యువలవీణం హా మా తే శత్రోసన్టి 

యో చేహీ యచ్చితో యస్మిక్ శర్తాదా విషయే చిత్తవాక్ భవతి న కన యః 

తదాత్ళ క ఏవ కశ్చాకల్యబై క కల్యయోరాక్ళ ఖ్యేవ సమారో వణాల్, ఏఠత్సనాతనం 

ఇదమనాడినిద్ధు గువ్యామతిరవాస్యం. వీకదు క్షం భవతి= స్వభావత; శుద్ధస్యాత్క నో 
యకళ్చి త్త సంపర్కా- చేవ సంసారిత్వం, “'థ్యాయతీవ లేలాయ తీ వేతి శు, యజ్ఞ ఆత 

శి కన్య శోధ నేనాత్య న సృంసారనివృ్తి లిరితి, 

టీ, హీజన షే హీళువువలన, సంసారు=సంసారము, చిత్తమేవ=మనన్సే, సాల్ = 

' అగునో, కల్ =ఆచిత్తమును; ప్రయల్నేన = అభ్యాసమువేతు శోధయేల్ =వీకాగ్యము 
చేయవలెను. మ ర్య హామనుజాయ, యిచ్చి త్త8= దేనియందు మనన్ఫుకలవాండు, భవే = 

ఆగునో, కన్తయః = అట్టి స్వరూపముగలవాండు, భవతి=అగుచు న్నాండు. వళత్ =ఇది, 

సనాతనం=పురాతనమెన, గుహ్యుం=రవాస్యము. 

తాచి త్రము జగమున కుపాదానకారణము గాకపోయినను, 

ఆజగముయొక, భోగ్యభోగత్వములకు చిత్తమే కారణము, ఎ టన, 

సుషంప్వ్యాదికమందు చి త్తవిలయ మగుచుండంగా నచట భోగము కన 
బడమియు, జాగ దాదికమందు చిత్తవిలయము గామిచే నచట భోగము 
కనంబడుటయు న్స సర్వజనానుభ నమే దీనికిం బ్ర మాణము, మఆక్యు 

" నేశారణముచేత సంసారము చి _త్రరూసము గలదోరూా ఆకారణనము'"డేతే 

సాచి త్రము'నే అభ్యాసవై కాగ్యాదులచేత నోధింపవ లెను, ఆత త్త యొంక్కం 

విము_క్రివొాజకు ఆత్త నే శోధింపవ లెనుగాని చిత్తమును నోధింన నేల? 
అనిన, జేపీ ప్ర పుత్రాదివిష షయమందు చి త్రము గలవా డగుచు ఆపరా 

దికవముందు గల సాశల్యవై వైకల్యనములను తనయందే యారోపణను చేని 

కొనుటవలన, నావు శ్రాదిరూపము గలవాం డగును, ఈ యర్థమనాది సిద్ద 
మగు గు పరనురహస్యము. “థధ్యాయతీవ లేలాయతీవి” అనెడో శ్ర తివచన 
పృకారము సాషభావిక ముగ బరిశుద్ధుం డగు ఆత్మ కు చి శ్రసొపంథము 
చేతనే సంసారిత్వమ్యు ప్రా వా వ్రీంచుచున్నది, కనుక, చి త్రమును నోధించుట 
చేత ఆత్త కు సంసారము నివర్పించు నని యభిప్రాయము, 

తప. చిత్తము నిర ర్ధలమెనను నంసార మెట్లు లయించుననుటకు సమాధానము: 

న్లో, చి _తృ్సస్య హి కు ప్రసాజేన మహాంతి కర్త శుభాశుభమ్, 

ప్రసన్నా కృత కాళ స ని స్థ త్వా సుఖమకయ్యమతళ్ను లే, 114 



"యోగానంద ప్రకరణము 867 

వ్యా. నన్వ నాదిభవపరంపరో పౌర్టితను ఖదుఃఖ ప్రద పుణ్య'పాపకర్శ ణోస్సతో 

శ్చిత్తశోధ'నేనాపి కథమాత్ర నః సంసారనివృ త్తిర్భవిమ్య తీత్యాశంక్య చిత్తప్రసాదోపల 

శీత ప్రవ్యనుసంథానేన 'సకలక రృత్షయోవవ పనే వమితి పరిహారతి.-- చి త్తస్వేతి. హి 

శబ్దేన 'తద్య"భేషీ క" రూలమశ్నా ప్రో పో తం (పృదూయే తె వం వోన్య స్వే పొప్తానకి 

ప్రడూయంతే. “ఉఊవపాతశేషు శ్వ పూలే నేను మహాత్సు చ ప్రవిశ్య రజనీ పదం 

బృవూథ్యానం సమాచ శేత్ ” ఇత్యాదిశ్రు తిస్టృతివ్ర పృసిద్ధిం స్యోతయలి. తతః కిమిత్యత 

ఆవా---ప్రనన్నేతి. ప్రనన్నఅత్తాజేతో యస్య స కథ్ధ క్ర క్షః అతని స్వస్వరూపోడ 

స్యితీయానందలడణే చ బ హణి సిక త్వాజేవావామి9 నిశ్చయేన దృశ్యజాకం వరివ్భాత్య 

చినా శ్రీ రూ పణావస్థాయాతయ్యమవినాళ యత్సుఖం స్వరూవభూతం తదళ్ను కే. 

ర్త చి _తృస్యజ= అంతఃకరణము యొక్క; (ప్రృసాచేనజునై ర ల్యము చేత; శుభాశుభం= 

సుఖదుఃఖప్రదమగు; కర్ణ = కర్మను, హంతి = నశింపజేయును, హి=ఇది శ్రుతి ప్రసిద్ధ 

మనుట. ప్రసన్నాత్తా = నిర్మలమైన చిత్తముగలవాండు, ఆక్కని=స్వస్వరూపమునందు; 

స్థ తాట డ్, ఆతయ్యం=న'ళీం వని; నుఖం=నుఇఖఇమును, ఆశ్ను జే=పొందును, 

చా, అనాదియగు సంసారమందు పరంపరగా సంపాదింపంబడిన 

సుఖదూఃఖ ప్రద పుణ్యపాపకర్మఫ్థితి గలిగియుండంగా చి త్తశోధనముచే 

నెనను ఆక్ కు సంసార మెట్లు నిన ర్లిం చుననిన,పురుషుండు నిర ల చి త్త్సము 

చేత సక అవ్రణ్యకే ఇ రాగిని నశింపజేయును. “తద్వ భేష్ శాతూలము 

స్నా. .....వ్రదూయం తో ఇత్యాది శ్రుతులును, “ఉపపాతశేషు.... .. 

సమాచ శక్ ౫) బ్రగ్యాది స్ప ృతులును, ప ఎండుగడ్డియు దూదియు నగ్ని చే 

దహింపంబడినట్లు బ్ర హస చో గ్ర యొక్క పుణర్ధహేవ కర్శములన్నియు 

జ్ఞానాగ్నిచే దహింపంిను నని చెప్పుచున్న వి, కనుక నిర లచి_త్రనుగల 

మాంస స్షస్మతూ పొడి య బ్ర బ హూనం దుండి నాళ రహిత బ్ర బృహానంచమును 

బొందు నని హల యా ఖయందా (జో స్పంబడె. నని తెల మన లేను, 

అవ, శయర్థము నే దృషహ్ఞైంతమువేం జెప్పుచున్నా డు 

. సమాస క్షం pe స త్తం జంతోర్విషయనగోచ'ే 5, 

య చ్యేనం దహతి స్యా త్రతోో న ముచ్యేత బంధనాత్ , 115 

వ్యా ప్రసన్నా తాళ ని ని స్థిల్వేత్యు క్ట క్షమేవార్థం దృహైంతో _క్రిపురస్పరం ద్ర, దథ 

శ 
యల సమాన మితి, ప్రాణీ శ్చిత్తం విషయగ్' వీరః ఇంది ద్రియ ప్రశారభూమి సీ 

vy ఫ్ 

(లి 
(vy) 
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న్యథా స్వభావతస్సమ్యగాస క్షం భవతి తదేవ చిత్తం బ్రృవాణి ప్రశ్యగభిశ్నే వరమా 

తని యద్యేవమాస క్తం స్యా త్తర్హి కస్స్ఫంసారాన్న ముచ్యేత? సరో్టో౭కి ముచ్యళ 

వివేక్యర్ణ, 

కి జంతోః= ప్రాణియొక్కం చీ త్తంజమనన్సు; విషయగో చరే=ఇంద్రియ (ప్రచా. 
రమునందు, యథా౭బట్టు, సమాస క్షంజకగుల్ళూ_నెనో, వీవంజఈఃవిధముగా, బృవ్యాణి = 

వర వమునందు, సక్తం = చేరినదియెనది, స్య్యాద్యది = అయ్యె చేని, తత్ = = అప్పూడు, 

బంధ నాల్ = సంసారబంధమునుండి, కః = ఎవ్వండు, న ముచ్వేత = ము క్రినొందండు / 

(ము క్షినొందు నని భావము) 

తా, మనుష్యుండు స సృక్పందనాదివిషయములయందుం దన చిత్త త్త 

మును నిల్సినట్లు పర బ్రహమునేందు దృఢముగా ని'ల్పె నేని అట్టి బాండు 
ముక్కు. డగుట శమయ సంచేహను లేదు. తప్పక ము కుం డగును, 

ఆవ. మనస్సున కవాంకరభేదమును చెప్పుచున్నాడు: 

శ్లో మనో హీ ద్వివిధం ప్రోక్తం శుద్ధం చాళుస్ధమేవ చ, 

అశుద్ధం "కామసంవ పరా చ్మద్ధం “కామనివర్ణీతమ్. 116 

వ్యా. ఊక్తార్థదార్థ్యాయ మనసో౭వొంతరభేదమావా-నున ఇతి, తత్ర 

కారణమావా._అశుద్ధమితి. కామ ఇత్ఫ్యు పలక ణం రో థాదేరవి. 

టీ, మనః = మనస్సు, శుద్ధం చ = శుద్ధ మనియు, ఆశుద్ధమేవ చ = ఆశుద్ధ 
మనియు, దిషవిధం=రెండువి ధములు-గా, ప్రో, క్షంహి=చెప్పంబడెను, కామసంవర్కా_ల్ దః 

కోరికలయొక్క_ సంవర్క్టముపలన, అశుద్ధ=మలిన మెనది, కామవిపర్టితం = కామరహోత్రే 

మెనది, శుద్ధం=నిర లమెనది. 

= తా, మనస్సు రెండు విధములు, సంకల్చ్పవికల్పాదులతోం గహాడి 

నది మలినచి త్త మగును, కామకఫి హితమెనది నిర్వ లచి త్ర మనంబడును, 
ఆవ, ఇట్టి మనస్సు బుధమోక్షములకు = హేతు వని చెప్పుచు న్నా (డు: 

న్, మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోత, ఊోూ;, 

బంథఛాయ నిషయాస కం ము "క నిర్విషయం స స సతమ, 117 

వ్యా. ద్వివిధస్య తస్యైవ క్ర క మేణ సంసారమోకయో గే తుశాం దర్శయ తి... 
మన నవేతి, 

టీ. మన నీవ=మన సే, బంధ మోత యోక=బంధమోత ములకు కారణంజయకూతు 
వు, విషయాసక్తంజవిషయములయం దాసక్టి గల మనస్సు బం ధాయజబం ధముకొ అక్కు 
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ఫోవతి=అధ చున్న ది. నిర షయం = విషయరహి తమన మనన్సు, ము బ్రవాము క్రికొఆకు) 
వతి = అగుచున్నది. (ఇతి = అన్సి, స్మృతం = ఛెప్పంబడినది. 

నేపహ్మామ మగు మనస్సు మోతమునకు “హపాతున్ర, "కావ్రన ముము 
యును మనస్సునుండి సర్వ కామములను పాజుంద్రాలవ లె నని భావము, 

అవ, సమాధినిష్టయందలి సుఖము నిరవధిక మనుటకు (శుతిప్రమాణము:.__ 
హ్ష్, సమాధినిర్ధాకమలస్య 'చేతసో ని వేశితస్యాత్తని యత్సుఖం భవేత్, 

న శక్ష్య లే వర్ణయితుం గిరా తదాసయం తదంతుకరణేన గృవ్యా శే, 
వ్యా. “ప్రసన్నా తాక ని సత్యా నుఖమతయ్యమళ్ను లే ఇత్యు క్ష మే వార్థం శ్రుతి 

స్వయమేవ (పృవంచయతి...నమాద్గీతి, ఆత్ర ని (వ్రృత్యక్సరూ పే ని వేళితస్య సమాధి 
గెర్దూతమలస్య సమాధినా ప్రశ్యగ్న)వాణోశై క్యగోచర ప్ర త్యయావృత్త్యా నిర్ధాత 
యలస్య నిశ్శేషేణ నివారిశరజ _న్షమోమలస్య చేతన స్లసీ క నమాభా యత్సుఖముత్చ 
ద్యలే కదా సమాధావుశ్చన్నం తత్సుఖం గిరా వాచా వర్ణయితుం న శక్య లే. ఆలాకిక 
నుఖత్వాదిళ్యర్థం, కింతు స్వయం తత్స ్ వరాూవభూతం సుఖమం క8కర కోశ వ గృహ్య శే, 

ట్రీ, సమాధినిభ్థూ తమలస్య= ప్రత్య గ్నగ) -హైక్యగో చర ప్ర త్యయావృ శ్రివే నిశ్శేష 
యుగం బోంగొట్టండిన రజ స్తమోనులము గలిగినట్రియు, అశని = ఆక యందు, నివేశి 
తస్య=స్థావీంపంబడిన) వేశసంజచి శ్రమునకు, యత్ నుఖం=నీనుఖము, భవేత్ =కలుగునో, (కల్ = అఆనుఖము), రా = వాక్యముల చేత, వర్శయితుం = వర్ణించుటకు న శక్య తే= 
సాధ్యపడదు. తదా = అవుడు, తల్ = ఆసుఖమును; స్వయం = తనంశఠట"నే, అంక 
కరకోన = అంతఃకరణము చేత, గృవ్యా తే = గృహింపంబడుచున్న ది. 

కరుకు వపస్యేగ్ను/ మ ెక్యగో చరవ్రశ్యయావృ త్రిరూవ మగు 

సమాధివలన రజ్నస్టమోగుణములను నిశ్న్శేషముగ నివ రించిన చి త్త 
మునకు, అట్టి సమాధిస్థతియందుం గనీగాడి సుఖము లౌకికసుఖను 
“కానందున, నట్టి సుఖమును వాక్కుచే పర్ణింప శరము గాదు, స్వరూవ 
భూత మగు నానుఖము అంతఃకరణముచేత నే గ్రుహింవంబడందగినది. 

అవ. ఇట్టి సమాధి దుర్గభముగదా ! దానింబట్టి ద్రహానందనిర్హయ మెట్టు చేయ 
నగు ననిన జెవ్వచున్నాండు:- 

గ్లో. యద్యప్యసౌ చిరం కాలం సమాధిద్టక్ష భో నృణామ్, 
తథాపి కుణికో బ్రహ్షోనందో నిశ్చాయయత్య సా, 119 



870 శ్రీ) వేదాంతవపంచదకి, వీకాదశ వ్రకరణము 

వ్యా. నన్వనై సవ సమాభేర్దుర్లభత్వాత్కథమనేన బృహ్యానందనిశ్చయసంభవ 

ఇళ్యాశంక్యాహ--యద్యపీతి. ఆస్య సమా ధేస్పంతకస్యాసంభే వేషవి తణికస్య కస్య 

సంభవా తేచి వొయమానందో నిశ్చేతుం శక్యత ఇత్యర్థః. 

టీ, యద్యపి = నిచారింపం?ా, అసౌసమాధిః = కఈశనమాధి, చిరంకాలం = చిర 

కాలము, నృణాం = మనుష్యులకు, దుర్ద భక = దుర్గ ఛయెనది. తథాపి = అద్దైనన్సు డ 
య 

తణికః=కుణికమైన (కొంచెము కాలమే యుండెడి, అసౌ = ఈసమాధి, బ్రహ్లానందం= 

ద్రైహానందమును, నిశ్చాయయతి; = నిశ్చయింవంజేయును. 

తా, ఈసమాధి చిరకాలము నిల్చుట కష్ట సాధ్యము, తులా 

కాలము నిలిచినను, దానినిబక్షి బ హానందము నిగ్గ యింసవచ్చును, 
eM శ ర్ 

అవ. ఆటి యానందనిశ్చాయము శ వణాదులయందు శ,ద్రగలవారికి గలుగ నే 
లు WU WM 

కలంగుచున్న దని చెప్పుచున్నాడు: 

5 మో 3 . న్లో, శ్రద్ధాచుర్వర ౧సనీ ఈూూ= త త్ర, నిశ్చినో త్యేవ సర్వథా, 

నిక్సితే తు సకృత్త త్తస్త్౯ా ౯ వశ్వనిత్యన్యదా ఒహప్యయమ్. 120 

వాక, ననా(త దర సయ శవణాదా  పవుతాలపసి శేచిదానందనిశ్నయ 

శరూన్యా బహీర్తు ఖా ఏవ వర్ధంత ఇతా్యాశంక్య శ్రోద్దదిరహి తానాం తథా ల్వేఇవి 

శ్రద్ధాదిమతాం తన్ని శ్చయో భవత్యేవే క్యావా= శ్ర ద్ధాభరితి. వ్యసనం సర్వథా 

సంపాదయిష్యామా త్యాగ హాః కద్వాక్ వ్యసనీ. అత్ర, సమాభొ సర్వథా అవశ్యం. 

తతః కిమిత్యత ఆహ---నిళ్చి లే త్వితి. అస్మిక్ బృహ్యానంచే సకృదేకదా తణికసమాథొ 

నిక్చిలే సతి అయం నక్ళన్నిశ్చయ చా నన్యచావి “పతన స్న్నపి కాలే విశ్వసితి అనం 

దో= స్టీతి నిశ్వాసం కరోతి, 

టీ, యః = ఎవడు, అత్ర = ఈ బ్రవ్యానందమునందు, వ్యసనీ = అసక్షిగలవాం 

డగుచు, శృద్దాన జ శ్తద్ధ నలవనడో (గక ఉవాండు, సర్వ ధా జ సర్వవి ధంబుల చేతను, 

నిశ్చినో చేవ = తప్పక నిశ్సయించుచుచే యున్నాండు, తప్ట్టిక్ = అబ్రహానందము; 

సకృల్ = ఒశామాటుు నిళ్చిలే సతి = నిశ ఏయింపబడంగా, అయం = ఈయభ్యాస 

కండు, అన్యదాపీ = మలీయొక కాలమందుశు, విశ్వసితి =' ఆనంద మున్న దని నమ్ము 

చున్నాడు. 

తా, వట్టువలయు, విశ్వాసమును గల యోగాభ్య్యాసకుంశు 

సమాధి యందలి హా నందమును నిశ యిం చును, తుణ కాల మైనను రిక 

మాబు నిక్చయించెనేని మెల్ల పుశును దానినే ,నమ్మి యజ సమాధిసుఖ 

పొ పికి యలత్నిం చును, 
విరా 



'యోగానేంద ప్రకరణము En 

అవ. ఇట్టి విశ్వాసమువలని ఫలమును జెప్వుచున్నా౭డు:= 

వో , తొద క్పుమానుదానీన కాలేఒప్యానంద వాసనామ్్స్ 

వత్తు ముఖ్య మానందం ఛావయ ల్యేవ తత్సరః, 121 
వ్యా, తతో౭పి కిం త్రావా....తాద్భగితి. తాదృక్పమాక్ శ్రస్థాదిపురన్సరం 

సకృన్నిశ్చయవాక్ . పురుషః 'జొదాసీన్యదశాయామవి ఊవలభ్యమానాం వఫూర్వోోళా 
మానందవాసనాముపేత్యు శత్సరో ముఖ్యానందే తాత్పర్యవాక్ భూత్వా తమేవ 
భావయతి. 

టీ. తాదృక్ = అలాటి, పుమాక్ = పురుషుడు ఉదాసీనకాలేఒవీ = కషొదా 
సీన్యదశయందును, అనందవాసనాం = జాసనానందమును, ఉెపేత్యు = లెక్కి_౦వక్క 

తత్పర = అట్టి బ్రహానందమం దాన క్రిగలవాం డగుచు, ముఖ్యంజ=ముఖ్య మైన, . ఆనంద 
మేవ = బ్రహానందమున్వే భౌవయతి = భొవించును, 

తా, సమా ఛ్యానందనుందు నమ్మకము గలవాడు జొదాీీన 
దశయందు వాసనానంద ముండినను దాని నువేక్షించి 
మునే పొందంగోరును, 

అవ, ఇందులకు దగిన దృష్టాంతమును కెన్దుచు న్నా ఢా 
జో WO wa నో, పరన్యసనిని నారీ వ్యగ్రావ గృవహకర్మణి, 

నే వాసాషదయత్యంతేః పరసంగరసాయన క్, 199 

వ్యా. వీవం వ్యవహారకాలే నిజానందం భావయతీత్య శ్ర దృష్టాంతమా హా. 

3 
సమా థాక్థినంద 

నేతి, 

టీ, వరవ్యసనినీ=పరపురువునియం చాన క్తిగల, నారీ= స్తీ; గృవాకర ణి=గృవా చి స వ లి 
వ్యా పారమునందు, వ్య గ్రాపి= ఉద్యు కురాలె నను, అంత!=లోవల) తదేవ=ఫూర్వ మనుభ 
వింవంబడినట్టి; వరసంగరసాయనం = వరపురువునితో నంవర్క_ మెడి నుఖవి శేషము నే, 
అస్వాదయతి = తీలంచుచుండునుం 

తొ, విష) చారిణి యగు స్రీ గృహాకృత్యముల నాచరించు 
చున్నను మనస్సులో సర్వకాలములందును పరపుసష సంగనుఖమునే 
ఛావిందుచుండును గదా! అ క్లే యోాగియు నౌడాసీన్యదళశయందు 

సయితము సమాభ్యానంనమునే ఫొందు చుండిసను. 

ఆవ, దెన్తాంతికమందు సమన్వ్వయించుచు న్నా ండుఫాలా 

టి 

భై 

A Re ga జి కుత షన్ ne బయలు నొ , ఎవం త్వా ఘర ఫి ధ్గీది విశ్రాంతమాగ త, 

త ది వాస్వాదయళ్యంతర్చపార్వ్య్యవహర స్నవి. 128 



872 శ్రీ 'వేదాంతపంచదళి, వకాదశ పృకరణము 

వ్యా. దార్దాం ంతికే యోజయతి.....వవమితి. 
ర 

టీ. నీవం = ఈవిధముగా, వళే = ఊత్క్భష్టమగునట్రియు, శుచ్దే=నిర Core 
నట్టియు, శ్రేష్ట = తత్త ర్షమునందు; విశ్రాంతిం = విశ్రాంతిని, ఆనత$=పొందిన) త్ర! 
నిరుడు, బహొక= వెలుపల, వ్యవవారన్నషి = వ్యవవారించుచున్నను, అంతక ఇ ల? “౪ 

తదేవ = ఆ ట్ర హానందము నే, ఆసా ా దయతి = చవిగొనుచుండును. 

తా. ఈవిధముగా పరమాత్త యందు చిత్తమును నిలిపిన . ఉం! 

విదుండు వ్యవహార కాలనునందును ట్ర బప ప్యనందసుఖను ననుభవిం₹“ ॥| 

యుండును, 

అవ, ధీరుం డన ఇవ్వండో చెప్పుచున్నాడు: 

నో, ఫరత్వమవస్రాబ ల్యే ఒప్యానందాస్వావవాంఛయా, 
తిరస్కృృ త్యాఖిలామోణి తచ్చింతాయాం ప్ర, వ్యవ ర్హనము, 

వ్యా ధీరశ వ్రైర్ధమావా----ధీరత్వమితి. ఇంది, మాం విషయాలన. శో 

పురుహాకర్ష ణఇసామ7రే ౫ ర్థే డని స్వరూహనుఖూనుసం ఛా శే చృయా సర్వాణీం ది, దియా, ఈ 

స్మ క్యానందానునంఛాన నీవ ప్రవర్హమానిత్వం ధీరత్వమిత్యర్థః. 

టీ, అతప్రాబల్యేఒపి, = ఇంద్రియములు బలవంళములుగా నున్నను; ఆ. 

సాష్టదవాంఛయా - ఆనంద = ఆనందము యొక్క. అన్వాద = రుచిచూచుటయై్మ. * .. 

వాంఛయా = కోరికచేక, అఖిలామాణి = సక లేంది యంబులను, తిరస స్కృత్యణకి -. - 

రించి, కచ్చింతాయాం = ఆబ్బ హానుసంభానమునందు, (సృవర్హనం = 

ధీరతే(౦: = నరుడు 

తా, ఇంది యములు వలువవీకి లాగుచుండినను, ఆనం *. * 

దాఫిలాష చేత అయుం ద్రియముల నిరోధించి బ్రృహ్హానుసంథధానమునా.. .- 
వ్రవర్తి రించుటయే సిరల మనంబడును, అట్టివాయే ధిరుంయు. 

వ ఠం ఓ (వ్రవగ్గి ౫ 

అవ. విశ్రాంతి యన చెట్లిదో చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, భారవాహీ శిరోభారం ముక్త్వా స్టే విశ శ్రమం గత్క 
సంసారవా ప్రషృతిత్యా గ ఆాదృగ్నుద్ధిస్తు వ వశ వుః, .. 

వ్యా విశ్రాంతిశబ్బస్య వివక్షీ కమర్థం నదృష్టాం కమాదా__భారవాహీతి. Cf. ఖై 

లోకే భారం వవాక్ పురుషః శన కూతుం శిరస్థితం భారం పరిత్యజ్య ఇ. 
రహితో వర్షలే తథా సంసారవ్యాపారత్యాగే సతి శ శ్రామరహిత అనమితి జాయ - జా 
బుద్ధిస్సా నిశ శ్రనుశబ్దేనో చ్యత ఇత్యర్థః. 

3 
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టీ. భారవాహీ = బరువు మోయువాండు; శిరోభారం = ర్తి త్తీపెబరువును 

ము'క్వాష్ష=వదలి, వి శృమంజవిశ్రాంతిని, గకః = పొందినవాం డగుచు, ఆస్తే = ఉండును, 

సంసార వ్యావృతి త్యాగ = సంసార=నంసారమునందు, వ్యావృతి=న్య వహారము యొక్క, 

త్యా గే=ఐవదలి పెట్టుటయందుంగలిగిన, తాదృగ్బృద్ధిః = అట్టి జ్ఞానము, వి శృమః=విశ్రాంతి 
(యనంబడును 

తా, బరువుమోయువాండు తన నె _త్తివై బరువును దించుకొని 

నప్పుడు నిశాంతిసుఖముసు పొందును, అట్టులే సమాధిని ష్టాగ రిష్టుండు 

సంసారవ్యవహారములను వదలివేయుటచే విశ్రాంతిసుఖము ననుభవిం 
చును, అట్టి సంసారవ్యవహార త్యాగ మే విశ్రాంతి యన(బడును, 

అవ. ఫలితమును జెస్టుచున్నా డు: 

నో వి నిశ్రాంతిం స పరనూం ప్రా ప్తస్తాదానీన్యే యథా తథా, 

సుఖదుఃఖవశాయాం చ తడానందై కతత్సరః, 126 

వ్యా ఇదానీం ఫలితళముర ర్థీదూవా=-విర్రాంతిమితి. పరమాం నిరతిశయాం విశ్రాంతి 

ము క్షలతుణాం స్రావ పురుషః స్వస్య చొదాసీన్యదశాయాం యథా వరమానందాస్వా 

దే ఛాశ్సర్యవ నవతి, వవం నుఖదుకిఖ హేతుష్తా ప్పి పికాలే౭పీ తదనుసంధానం పరి 

త్యజ్య నిజానందాస్వాదన నీవ శాశ్పర్యవాక్ భరర్క్యర్థ 

టీ, యభథాజనీప్ర, కొరము, 'జొదాసీశ్యే= =ఉఊదాసీవదశయందు, * పరమాం=ఉుత్క్భృ 

ప్రయెన) విశ్రాంతింజవిశ్రాంతిని, ప్రొ ప్త పొంచినో, కథా=అలటే, 3 నుఖదుఃఖదశాయాం 

చజనుఖదుఃఖదశయందును;, తదానందైక తత్పరః = అబ వానంధమునందే ముఖ్యమైన 

యాన క్షి గలవాం డైయుండును, + - : 

నూ ఉక్క్భృష్టమై "సున విశ్రాంతి (పైళ్ల శోకమును జెక్పినట్టిది) పొందిన 

తరువాత 'జాొ దానీన నశయంచదే కాక సుఖదుఃఖదశ యందును (నిరంతేర 

యో గాభ్యాసపరునకు) నెడతెగక బ ట్రహ్మోనందసుఖము లభించును, 

ఆవ, దుకఖదశయందు దుఃఖ నుళ్గీసు కము కానందున, దోని యనుసం థాను 

లేకపోయినను (వై మయికనుఖం బనుకూలంబగుటవలన _చదానియం దఖిరుచి గలుగక 

మానదు, కొన నాసమయమున సమాధిసుఖానుసంధాన మెట్టు" 'ఘుటించు' ననినం జెప్పు 

చున్నాడు 

ట్ట క అగ్నిప పనాహేతా ధీశ ఎ బంగా లె యాద్భశీ తథా, " 

సీరస్తో' చీలి నిద యే2.నుసంథాన విరోధిని, లి? 
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874 శ్రీ 'జీదాంతవంచదశి, వీళాదశ్ వ్రశరణము 

వ్యా. నను దుఃఖస్య ప్రతికూల ల్వేన శదనుసంథా చేచ్చాభా వేజకి వైమయిక 

సుఖస్యానుకూల తేన పురున్నా రర్భ్యమానత్వా _క్షదనునంధాచేచ్చా కుతో న భవేదిత్యా 

శంక్య తస్య విషయసంపాదనాదిద్య్వారా౭. తీవ బహిర్తు ఖత్వా పాద నేన నిజానందా 

నుసం ధానవిరోధితళ్వా శ్రదిచ్చాపీ వి వేశినో న జూయత ఇతి దృష్టాంత ప్రదర్శనపూర్వక 

మాహ_.అగ్నీ శి. కీళ్ఫం దహన మోచనెచ్య్భాయాం దృఢ కరాయాం సత్యాం 

తద్విలంబకారణే ఆలంకారాదొ' యథా ఆగ్ని ప్ర వేష్ష మై పరస్య బుద్ధిరుత్పద్య తే 

ష్ సంవన్న ను వివేకి స రోధిని క వి వేశినో బ్రహ్ధానుసం ధానవి థి విషయను'ఖే౭. 

టీ. ఆగ్ని ప్ర, వేశహేత = ఆగ్ని యందు ప్రవేశించుటకు కారణము కలిగినపుడు, 

శృంగాలే = శృంగారమందు, యాద్భశీ ధీః = ఎట్టి బుద్ధిగలుగునో, తథా = ఆవిధంబు 

గచ్చ ఆతానుసంధానవిరో  ధిని=అనుసంధానమునకు విరుద్ధమగు, విషయే = (స్కక్చంద 

నాదివిషయమందు, అస్య=ఇ తనికి (తాద్భృశ్సీ ధీ8=అట్టి బుద్ధి, ఉదేతి=కలుగును, 

తొ, పతివ్రత సహగమనముం చేయునపుడు తదంగముగా నలం 
కరించుకొనును, "అవ్వు డట్టి యలంకారనుం చానతికి నెట్టి వై టైరబుద్ధి 

యుండునో అట్టులే బ్రహ నందసుఖమునం దొండెడ రాగి విషయ 

సుఖనుం దాస క యుండదు, 

అవ, “యోగి విషయములను బొత్తిగా నిరసించునా యనిన నట్లు గా దని 

చెప్పుచున్నాడు: 

శ్లో, అవిరోధిసుఖే బుద్ధిః స్వానంచే చ గమాగమా, 
క్ కుర్భంత్యా స్టే కృమాదేషాూ కాకాతువదిత_స్టతః, 128 

వ్యా, మాభూద్విరోధివిషయే సుఖచ్చా అ ప్రయత్న సాల భ్యేనాబహిర్తు ఖక్వ 

"హీతౌ విషయే కిం న భవతీత్యత అవ రవిక లి. 

టీ, బుద్ధికి = బుద్ది అవిరోధినుభే = అనుసంధానమునకు విరుద్ధము గాని నుఖ 

మందును, స్వానంబే చ = స్వరూ పానందచునను గమాగమా = గమనాగమనములను:ః 

కర్వంతీ = చేయుచున్న, వషఘా = ఈబుద్ధి; కృమాత్ = వరునగా, కాకా&ీవల్ = 

కాకికంటివళె, ఇళ _స్పతేకి=ఇ్షటునటు, ఆ స్టే=ఉఆండును, 

తా, ఇట్టి యోగియొక్క_ చిత్తము కాకికంటివ లె విషయసుఖ 

మును బ్రహానందమును బ్రటునటు సాస్వాదించును, యోగి వివేవదళ 
యందు" వెషయసుఖమును, సమాధివళశయందు బ్రష హానందసు ఖమును 

ఆన్వాదించుచుండును. 
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అవ, దృష్టాంతమును వివరించుచున్నా6డు:--- 

న్, ఏకె వ దృష్టిః కాకస్య వామదతి.ణనేత్ర, రూ, 

యాశ్యాయా త్యేవమానందద్యయే ల్ త క విదో మతిః, 129 
న్యా. దృష్టాంతం వివృణోతి.._ఏె వ దృష్టిరితి. యథా కాకస్య దృష్టి దృశ్య 

'లేఒనయీతి. దర్శనసా ధనం చక్షురింద్రియ మేక మేవ వామదఠ్నీణనే తృయోర్డోళక 

యో? వర్యాయీణ గవమునాగమనే కరోతి, ఏవం వివేకినో బుద్ధి! ప్యానందద్వ్వయ 

ఇత్యర్థః. 

టీ, కాకస్య = కాకిక్సీ వామదక్షిణనేశ్రయో! = ఎడమకుడికన్నులయందు; 
దృష్టి! = = చూపు వీకైవ = సకం యాశ్యాయాతి = గనునాగమనములను 

జేయుచుండును, వవం = ఈవిధముగా, తత్త ్ యవిధ! = (బ్రవ్మావిదునియొక్క_ మతిః = 

బుస్ధియు, అనందద్య మీ = ఉఊభయవి భానందమునందువు, (యాత్యాయాతి = పోవుచు . 

వచ్చుచు నుండును. 

తా. కాకి కుడిరయొడమకన్ను లం దొక దృష్టియే కాన నొక కంటి 

తోం జూచునప్రుశు "రెండవ కంటితోం జూడనట్లు బ్రహావిదునిబుద్ది విన 
థి 

యానంద బ్ర! హోసందముల భిన్న కాలములలో నన్సుఫ్పిరే దును. 

_ అవ పయర్థమనే మజీయొక దృషహ్ఞైంఠముచేం జెప్తుచున్నాండు:-- 

శ్లో, భుంజానో వీషయానందం బ్రహ్హానందం చ తత్త శ్ర (విత్, 

ద్విభామాభిజ్ఞ వదిషిబ్యాా దుఫ్: లాక్రకవై దిశా. 130 

వ్యా. దార్జాంతికం పృపంచయలి._భుంజాన ఇతి, తత్త విల్ ; విషయాక్ 

భుంజాన _స్రజ్జన్యం విషయాన౦ దమువనిషద్వా క్యాదవగ తం బ్రహ్గానందం చ లౌకిక 

వైదిళొవుఫొ విషయానం౦ద,బ సానంద భాషఘైద్వయ వేదీవ జానీయాది త్యర్థకః, 

ట్రీ, శళ్ర శ్ర విల్ జ ్రవ్యవిదుండు, విషయానందం=విషయానందమును) బవ 

నందం చ = బ్రహ్లానందమును, భుంజాన$ = అనుభవించుచు, ద్విభాహాభిజ్ఞ వత్ 2 = 

రుడు 'భొషలు సరసన వానివలె, ఊభౌ = ₹ెండైను. లౌకికవై దికాజవిషయానందట్ర హో 

నందములను, విద్యాల్ = తెలిసీకొనును. 

తా. ఆరెండు భాషలు తెలిసిన వాం డెట్లు బక్క కా "కాలవం 

దొకొ_కభాహ మాట్లాడునో, అ క్లే, బ్రహావిదుయ భిన్న కాలములందు 

విషయానంద బ్రస్లోనందనుల ననుభవించుచున్నాండు.. 



876 శ్రీ వేదాంతపంచదళి, దీశాదళీ ప్రకీరణమేం 

అవ. దుఃఖానుభవ కాలములో పరితాపము లేకుండుటకు కారణము: 

నో దః *ఖప్రాప్తా న చోద్వెగో యథాపూర్వుం యతో డి(ద్భక్, 

నంగామగ్నార్థకాయస్థ ప్రుంస ఫ్మీతోన్ల ధిర్వ థా. 181 

వ్యా, నను దుఃఖానుభవదశాయాం ఉద్వే నతి కథం నిజానందానుభవ ఇ'తొస్ట్ర 

శంక్యాహా--దుఃఖేతి. యతో యస్తాత్కారణా ద్వివేకీ ద్విద్భృక్ లాకికవై దికన్గవహోార 

యో రుభయోరపి వేత్తా అతో దుఃఖప్రాప్తావపి ఫూర్వవదజ్ఞానదశాయా మివన తస్య 

జ్వేగ8 వివేశేన తదా చాధ్యమానత్వాల్ అతో దుఃఖానుభవకాలేఒసి నిజానందొను 

సంఛానం న విరుధ్యత ఇశ్యర్థః. యుగవదుభయానును ఛా నే దృష్టూం తమానాగంొగీతి, 

టీ. యతః = వెహీతువువలన, (వివేకీ = జ్ఞాని, ద్విద్భక్ = శెండు దృష్టులు 

గలవాడో, (తతః = ఆకారణము వలననే గం ను గ్నార్థ్ కాయస్య, = గంగయందు 

సగము మునింగిన శరీరము గల, పుంసః=పురుసనకు, తోన్పధీర్భథా ణు కీతోష్థముబవలె! 

యథాఫుూర్వంజ వెనుకటివ లెనే, దుకఖప్రాప్తావ= =దుకిఖము లకుంచుచయుండలాా ఉజ్వేగః ఈ 

పరితాపము, న = లేదు. 

తౌ, మధ్యాహ్నమునందు గంగలో సగము మునింగిన వానికి 

పె భాగమునందు వెడియు కి (క్రిందిఫాగ మునందు చలియు నున్నట్లు, 

బ్ర హావిదునకు దఃఖానుభవ కౌపమునను సాద బ్రహ్మ జానుభవస స్ఫూర్తి 

యురేడ్గుటంచేనీ సంసారదశయందువ లే వరితావము గలుగదు, 

ఆవ. ఫలితమును చజెప్ప్వుచున్నా (డు:-=- 

న్లో త్తిట్ధం జాగరణే త త్త (విదో (బ్రహాసుఖం సడా, 
భతి కద్వాననాజన్యే స్వవ్నే తద్భాసతే త వశ్రా, 132 

వ్యా, ఫలికమావా.._ఇక్టమి శీ. సదా నుఖదుఃఖోనుభవదశాయాం తూష్ట్రీం స్టీత్ " 

చేక్యర్థః. న శేవలం జాగరణ లవ తద్భానం. కీంతు స్వ స్నా వస్థాయామవీ పీళ్యావా 

శద్వాననేతి. హాతుగర్భం విశేషణం జాగ ద్వాసనాజన్యత్యాళ్స పన్నస్య ఈతని 

కడ వాసు ఖం కథా జా. గ్రదవస్థాయామివ భాసత ఇత్యర్థః, 

టీ, ఇక్థం = ఈవిస్టమున జాగరకో ఇ జా గ్రద్దశయందు; తర్ణ్వవిదః జ తత్త్వ 
విదునకు, బ్రవనుఖం = (బ్రహ్మానందము; నదా = సలవ్వుడు, భౌతి = (ప్ర? రిం చరం చు 
న్నది. తద్వాసనాజున్యే = ఆజా గ్రవ్వాసనవలనం నలిగిన, స్వే ప్నె=స్య్ట మృదశయందు, 
శథ్రా = అవిధంబుననేే'తత్. = ఆబ హానందసుఖము, భఛొసలే = ప్రకాళించుచున్నది, 
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తా, అట్టి బ్రహ్హావిదునకు బ్రహానందము జ్యాగద్దశయంటే "కాశ 

స్వపవ్నదశయందును స్ఫురిం చు చుండును, 

అవ. స్వవ్న ములోని విశేషమును జెన్వుచున్నాండు:-- 

న్లో అవిద్యా వాసనాపస్టు స్తీకర్ణితే _స్తద్వాసనోత్థి ల, 

స్వ న్న్న మూార్భవ చేవైప సుఖం దుఖ చ వీత తే, 188 

వ్యా. నను న్వవ్న స్యానందానుభవ వాన నాజన్య తే సతి అనంద వవ భాసత 

ఇత్యాశం క్యాహ----అవి దే తి, న శేవలమానందచాసనాబలా దేవ _స్వప్నోో జాయే 

కింతు అవిద్యావాసనాబలాదకి, అత స్తదాష్టసనాజన్య త్వా క్ల త్యజ స్యేవ సుఖాద్యను 

భవో భవతీత్యర్థః, 

టీ. అవిద్భావాననాపి = అవిద్యయొక్క_. వాసనయు, అ స్తీత్యతః = కల దను 
పీాశతువువలన, తద్వాసనోత్థిలే = ఆయపవి ద్యావాసన వలన గలిగిన, స్టెష్నే =స్టవ్న 

దశయందు, మూర నదేవ=భజ్ఞునివలె'ే, వీషకిజబపేండు, నుఖంజ=నుఖమును దుకిఖం చ= 

దుఃఖమును వీత లే = చూయచయన్న్నా(డు. 

తొ. అనందానుభవ వాసన చేతనే స్వవ్నము గలుగునెడల స్వవ్న 

మందును ఆనంద మే స్ఫురిం చుచుండన లెను గదా యనిన, స్వన్నము 

శీవలానంద వాసనాబలముచేశనే కలుగదు. అవిద్యా వాసనాబలము చేతం 

గూడ గలుగును, కనుక, స్మవ్నమందు అవిద్యానాసన యుండుటవలన, 

స్వస్నావస్థయందు జని అని'వేకినలె సుఖహ్మఖముల ననుభనించును 

ఆవ, ప్ర శరణమును నుగించుచు న్నాడు 

౪ 
న్లో, బ్రహానందా) భే గ్రంఖె థే బ్రహ్షనంక ప్ర శాళకం, 

యోగి ౫ వ్రచ్వేవ్ీమ ధ్యాయే ప్ర కథ మే. నె సృీన్ను దీ9తమ్. 184 

వతి +) ్రవిద్యానః ఇ్బకృృటే " తౌ, పెదొంగన సంచవళ్శాం బ్ర ప్థోనం జే 
అగానందో నాను వశ మోష 'యూగానంచదొా నాను వథ మోఒభాసయ।ః 

వ్యా. వీతావతా గ్రంథసంద శేతే క్ష క్షమర్థం నిగమయలిబ హ్లానం చేతి, 

బ్రహానందనామశే అధ్యాయము కాళ జ్జ గ్రంభేలస్ని౯్ (ప్రశ మేఒభ్యాయే నుమ 

_ప్హ్యవస్థాయాం నుఖదు?ఖదళాయాం చ నష ప కాళ చి దభూషబ్రహ్లానందస్య ప్రకాశకం 
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యోగ్యనుభవరూపం ప్రత్యమము_క్షమిత్యర్థః. ఇదం చోపలతణమాగమాదీనాం. "లేపా 
మప్య త్ర, త్ర దర్శితత్వాత్ , 

ఇతి శ్రీమక్సరమవాంసపరివ్రాజకాచార్య శీ శ్రీ భారతీ తీర్ధవద్యారణ్యమునివర్యకింక రేణ 

రామకృష్ణా ఖ్యవిదుహో విరచిలే బ బ్రవనందవ్యాఖ్యానే రఈయోగానందో నామ 

ప్రథ మో. ధ్యాయః- 

అడ = జక న ద = ట్రీ, బహ్మానందాభిభే = బ్రహానంద మను పేరు గల, గృంఖే = గ్రంథమందు 

పృథమే = మొదటిదైన, అధ్యాయ = అధ్యాయరూపం బగు, తల్ =ఆ, బ్రహ్మానంద 

(పు కాశకం = బ్రహానందమును (క ళింపం చేసెడి యోగి,ప (పృత్యతం౦= =రమోగి యొక్క 

యనుభపము, ఈరితేం = చెప్పబడినది. 

తా, ఈ బహానంవద పకరణనున బహాోనందనమును బ శకాశ్లింవద 
(WU లో కి Ad 

జేసెడి యోగియొక్క_ యనుభవము చెలుహంబడినది, 

ఇది శ్రీ విద్యారణ్యకృతం బగు పసంచదళియందు బ్రృహానందమందలి 

యాగానంద మను ప్రఖమాథ్యాయము సనూ ప్ప్తము. 



నృవేదాంతపం చదళి 
ద్వాదళ ప్ర శ ప కరణము 

కతన! 

ఆ త్ర నంద ప్ర కరణము 

అవ, యోగికి నిజానాభవమును చెప్పి మందాధికారికీ ద్రిహ్లోానందానుభన ప్ర పకా 

రము జూవపింవంచలంచి శిష్య ప్రశ్న నువ క (కృమించుచున్నాండు: లాలు 

న్లో, న న్వేవం చనాసనానంచాొా న్నిత్తనందా దవీతరమ్, 

వెళ్లు ఈూాగీ నిజానందం మరా తర్వాతా న స కొ గతి, 1 

వ్యా అత బ్ర పోనందాంతర్ల తమా శతానంద నామక్రం ద్వితీయా భ్యాయమారధ ల 

త చేవం (ప్రుశమాధ్యాయే నిచేకినో ముస గీన నిజానందానుభ్గవ ప్ర ప"కారం వపృడర్శ 

మూఢథస్య బెక్టాసోరా త్యానందళస్దవాచ్య ళ్యం పదార్థ వేచనముభేన్ బ్రహ్సానంచానుభవ 

ప్రశొరప్రదర్శనాయ శివ ప్రశ్న మవతొారయతి....-నన్వేవమితి. 

టీ, న ననుజఆయ్యా ! వవంజఈవిధము?ా, 'వాననానందాల్ = వాననానందము 

కంటెను బ్రహ్ధానందాత్ = ర్రన్లోనం కముకం బెను, ఇతరం = వేజైన్యు నిజానందం = 

నిజాసందమును, యోగీ = యోగి, వేళ్ళు = వీటుంగులాక, అక్ర, = ఈవిషయమున, 

మూధస్యంమాఢునటు క కా త్రిజటీమి తోపు ర్తి స్పిజకలదు 

గ లీవుహ బా "| యో సౌభ్యారః సమునకు నిజానందానుభవను 

కల దని సుప్పితిం, మూాఘునకుం కృణార్థ "ie జెందు నుసాయ 'మెద్ది యో 
అయ సా 

సలసిండని ష్టం cw గొను, 

ఆవ. అలిమూఢునకు విద్యాధి క*రము లే దని గురుని ప్రళ్యు త్తరము:--- 

న్, ఫర్తాధర్మ నశా చేవ జాయశాం | మ్రియకామపి, 

ప్రవ ప్రనహాల మః కిం నో దాయీణర్థతో నద, ల్లు 
(ల య్ 

శి 
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.శి షణ వం వృష్లో గురురతిమూఢస్య నద్యాద్ శర వవ నా స్తీక్యానా= 

ధశేతి, ప్రహోజ తిమూధి శోఒనాదౌ సంసాశే౭తీతేము జన ను అనుష్టి శనుకృతదుమ్మతే 

వశాన్నా నావిధదేవహస్వీకాలేణ పునః పునరాయతాం మ్రీయశాం చేత్యర్థః. 

టీ. వీషః=కఈమూఢంండు ధర్థాథర్మ వళాల్ =పుణ్య పావవళమువలన, ఫునఃపున8= 

మాటిమాటికి, 'చేవోలమై$= పెక్కు బేహాములవేక; జాయ తాం=పుట్టుంగాక; మి, యతా 

= చచ్చుంగాకు న=మాయొక్క, దావీ.ణణ్యతః = మోమోటమువేశ; కింజావీమి 

కపృయోజన మో, వదజచెవ్వుము, 

నరు ట్య చ వళ 
తా, అట్టి మూడఢ్డుండు జన్మ మరణ ప్ర వాహములో కొట్టుకా ని 

పోవ్రచుండును, అతనిపై మాయొక్క... దామేణ్యమువలనం బ్ర రారాజన 

మేమి ? (ప్ర "యోజనను లే దని యభిప్రాయము). 

ఆవ, అందటిని కృ ళార్థులంబేయు దయాళరు గనుక మూఢథునకును తరణో 

పాయమును జెవ్వం డని శిష్యుడు వేండుచున్నా (దుః 

నో అగి స్త వ ఒనుజఘృడు ల ద్ద దచాతీ.ణే ణన ప్ర, వ,యోజనమ్, 

తరి బ్రూహి స స మూఢః కిం జిజ్ఞ్వసురాఏ వరాజ్యుఖః, లే 

వ్యా. సర్వానుగ్రావాక త్వాదాబార్యేణ తస్యాపి -కాచన గతిర్వ క్షవ్యేతి శిస్యు 

అవా---అ స్తీతి, వో యుహ్లాకమనుజిళ్ఫుతు త్వాదరుగ్యహీతు మిచ్భవోఒనుజిమ్యు మవ 

స్తేషాం భావ స్తత్త్వం తసా స్థా చ్భిష్యోద్ధరణేచ్భాయు క్షత్యా దామీణ్యత స్త స్తదుద్ధరణ ల త 2౦ 

ప్రయోజనమ స్రీ స్తత్యర్థఃః నీవం శిష్యవచనమాకర్ణ్య్య; గురు స్తం వికల్చ్య పృచ తి తర్టీ తి, 

టీ, వి=మిరు; (వికి ప్రథమార్గము, అనుజిఖ్ళుతుత్వాల్ = అన్న్ముగ్భహింప 
yy 

నిచ్చ గలవారు గనుక, దాకీ తేన = దయచేత, ప్రయోజనం = లాభము, అ_స్టీ=ాకలదు 

కరి =తటులయి తే, స?=ఆమూడఢుండు, జిజానుః=బ వా నెటుంగగోరిన వాండో, బరా ఖా Gp ప. 
జృుఖోో వా కింజ పెడ మొగము. 'బెట్టువాండో, (బ్రూహీ=వెప్రుము, 

కా “మోరు దమాళువులకు గాన నట్టి మూథులను గాడ 

నుద్ధరింపవ లెను” అని శిష్యుయంు వెడంగా, అట్టి "వకూ, సంక బహాను 

నెబుగం గోరిక గలవాండా కొండా యని గురువు శిష్యుని ప్ర న న్నించెను, 

ఆవ, పసరాజుఖునకును జిజ్ఞాసువున కును కృ శార్గత కుపాయము. జేవుచున్నా రే ఏ 

నో, ఉపా స్పిం కర్ణ వా బ్హాయాది(ముఖాయ యథోచితమ్, 
లో 

మంద పజం కు జిజాసుమూ తాన “యున్ lg Ue అ అ ౦చేన బోడ CHO థీ లే 
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వ్యా, యది మూఢస్య కాచన గతిర్వ క్షవ్యా తర్షి మూఢః కిం రాగీ విరక్షోవా 
వేతి. రాగీ చే ద్రాగానుసాశేణ కర్త వోపాసనం చా వ  శ్వవ్యమితి (వ్రథ మే పరివోర 
మానా---డాపా సీ వ్సతి. విమఖాయ త్ర _్ల్వేజ్ఞానవిముఖాయ బహిరు రు ఖాయేత్యర్థః, 
యథోచితం యథాయోగ్యం బ్ర పృలేశాదిశామశ్ళేదుపా ప్ర పం బ్రూయాత్. స్వర్రాది 
కామ శ్చేత్కర్న బ్రామూవిక్యర్థ జిజ్ఞాను క్రేజీ సోషఒతివి వేకీ మందప్ర జో వేతి 
వికల్బ్య అతి వివేకినః పూ ర్వాధ్యాయో క్ష శద కాలేణ మయూేగేన బ్రవ్వసాకు కార 
మభి ప్రేత్య నంద ప్రజ్ఞస్య కద్దర్శనో పాయసావా_మంచేతి. యో మందప్రజ్ఞ స్తం 
జాతుమిచ్చుః జిజ్జాను! రమా త్తానం'చేన ఆత్తానందవి వేచనము ఖేన బోధయేల్. 3 

టీ. విముఖాయజత 4 _శ్వ్వష్థానమం దిచ్ళ లేనివానికి, యథో చితంజఅధి కారమునకు 
తగినట్టు, ఊపా స్టీం = ఉపాస ను గాని కర్ళ వాజకరనుగాని, బ్రూయాత్ =వెస్పవల 
యును, ముంద ప్రజ్ఞ ం తు = మందబుద్ధినల, జిజ్ఞానుం జ జ్ఞాన వాంఛగ ల వానినిసార్చి 
ఆక్ఞానం చేరాక నగందను చేశ, బోధయేల్= =బోధింప వలయును. 

. మూధులనుసాడ సుద్ధరింపందగు నంటివి కావున ఇచె వ్చెద 
వినుము, అట్టి మూఢుండు 'రాగను గలనాండో విర కుండో యోజించి, 
తత్త క (కానా వేష తేని రాగముగబనాడయినయెడల, ఆ అట్టివాండు బ్రహ 
లో కాది శాంత గలవా డాయెనేని. వానికి యోగ్యమను నుపాసనవే 
నువ బే కింవన లేను, సస్పన్దావెకము గ నేని యజ్ఞాదిపుణ్యక ర్య విధుల నువ 
'చేంంపవ లెను, వరత త్ర యును చ ఇలియం నో లేనేని, వాం డతివివేకిఇూ 
మంద ప్రజ్ఞాండ స్టో తెరిసీఫొని, అతివ పెకి మైనయెడల సూ ర్వాథా్యాయ 
ముందుగ చెప్పయడిన ప్ర ప కారము యోగము న నభ రనింషం జేయవ లెను. మంద 
వజ్జుం డై డనముడల హానికి ఆక్మానందనుచే బోధించి వానిని గృ ఆార్థునిం 
"నేయవ చెను. 

ఆప. ఆతానందము వఫూర్వ 'మెవ్వశివ్వరికి బోధింపంబడెననినం జెప్పుచున్నా (డు: వ 
న్ బోథ యామాన ఘ్రైత్రీయాం యాజ జ్లవలో్కో నిజప్రి యామ్, 

నా థ్ చ్ “రర న్ సతి వ్ర “ఫరీరయన్ ర్ 

వ్యా, వీవం కే బోసిన న ఇళ్యత అవా----బోధయామా నేతి, యాజ జ్ఞ వల్క్యుః 
ఏతన్నామకో యజశ్యాఖాపేేషక్ర ద! రక్షః కళ్చిన్భృషిః మెలే శ్రేయిమేకన్నామిశాం 
నిజ నీ యాం స్వభా ర్యాం. 'న నః అశే పక్క్యురర్ణే వతి నీయ ఇతి న వా అరే 
వక్ళుః కామాయ నతిః | స్పిణోూ భవతీశ్యాది ప్ర పకా కే ఈరయక్ . బు వకొ బోధ 
యామాన బ్ర బోధిళ వానిశ్సర్థః, 

షదాంక న్ 6 

మ 
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ట్రీ అశేజఓీమెక్రేయీ ! పతిః = భర, పత్యురశ్ణే = భార్యకొజికు ప్రియః = 
ఇముండు; నవేతి = కాం “ని, ఈరయక్ = చెప్పుచు, యాజ్ఞ వల్య్యకః = యాజ జ్ఞ వల్క్య్య 

మహర్షి, నిజ ప్రియాం = తన భార్యయొన, మెలే, యిీః౦=మెతే త్రాయినిగార్ని, భోధయా 

మాస = బోధించెను. 

"తా, బృవాదారణ్యకోపనిషత్లున యాజ వల్క_న్టమహర్షి తన 
వో ఆద లు యె 

భార్య యగు మైల్రెయికి ఆత్తానందమును బోధించెను, అట్టివిధ మె ట్లన, 
భర్తను భార్య ప్రెమించుట భార్యకొఅ కే కాని భ_రకొబకు గా దని 

“నవా అరే పత్యుకి అనెడి శ్ర తిచే బోధించెను. 

అవ, మెల్రేయీా బ్రావాణ ప్రిరరణమున జెప్పయణడిన యర్ధమును సంగ్రవా 
ముగా జెన్వు చున్నాడు 

క వ క న్లో శ పతిర్రాయా వుత్రవిశ్తే పకుబ్రా హుణబా J 0 

లోకా దేనా వేదభూలే సర్వం చా త్యార్థతః వ్రీయమ్. ౧ 

వ్యా, ఊరక్తరక్ర “పర -ప్పేమాస్పదత్వేన పరమానంద ఇష్యుతా”మితి వాక్యేన 
ర్ ర గెప్కీమాస్నదడ తేన హేతునాళ్ర నః వరమానందరూవతాం సీసాధయివు9, అదౌ వర 

(క్రైమాస్పదళ్వ శే బాతుసమర్థనాయ కావదుదావాత వాక్యస్యోపలతణపర తామఖ్గిసే ప్రేత్య 

కక్ప్రకరణస్థసకల పర్యాయ వాక్య తాత్పర్యమావా-_-పతిరిలి. వతిజాయాదికం భోగ్య 

జాతం భో కృశ్ళేమత్వాల్ భోక్త సృంబంభేవైవ (నియం, న స్వరూ"పీ ణేత్యభిప్రాయః. 

టీ. వతిః = పెనిమిటియు జాయా = భార్యయు, పుత్ర విల్తే = పుత్తు డును 

ధనమును, పశుభ్రావాణ బాహుడాకః = వశువులంను, బ్రావాణులసు, క్షత్రియులను; 

లోశా8 = లోకములును, ేవా! = బేవతలును వేదభూలే = వేదములును భూత 

ములును నర్వం చ = సమ _స్టమునుు ఆ త్థార్థతః = తేన ప్రయోజనమున శై న సీయం యః 

్కైమాస్పద మైనది. 

_ తా, పతి జాయావుత్రాదులు, ధనము, పశువులు, బ్రాహ్మణుల్కు 

త్స, త్రి యులు, లోకములు, డేవతలు, వేదములు సంచభూశముటు సొన 

లగు సర్వభోగ్యజాతమును 4 భో క్త యగు తనకు (ఆత్మే క్కు సయోజన 

కారి యగుటచే ప్రే మాస్పదమ/సను, అనంగా, నిని యన్నియు భశ కక 

శేష మగుటవలన భో_క్షయుక్క_ సంబంధము చేత నే మ్రీయమగు చున్నవి 

కాని భో _క్పృసంబంథ ము కానిమయొడల స్వరూ; వముచేగ గాయము 

కో వని అఫీస్రాయము, 

క 

|. 
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అవ. పెనం జేచ్పయబడినవానిలో “నవా అరే వపత్ఫ్యుః కామాయ. ,, ., “భవతి” 

అనెడి (శు,తివాక్య తాత్సర్యమును నివరించుచున్నస్నండం: అజా 

నో వళతా స్ట్ చ్చా యదా పార్ట సదా ప్రీతిం కరోతి సా 
యుదనుస్థానరోగాడై ౪_స్పదా నేచ్చతి కే తత్చతిః, 7 

వొస్ట+ ఇదానీం ఛూరోోదావృకస్య 'నవొ అరే వత్యుః కామాయ పతిః 

ద్రీయోథవలి. ఆతృనన్లు కామాయ వతిః ప్రియో భవితీత్యస్య చాక్యస్య తాత్స 
ర్యార్థం విభజ్యదర్శయతి-._.పత్యావితి. యదా యసీ కొకాలే వత! జాయాయాః! 

వ్యా భ_ర్భృవిషయే ఇచ్చా కామో భవతి తదా సౌ పత్నీ పత్యౌ ప్రీతిం స్నేవాం 
కరోతి. యదా తు వతిః తుదాదినా ఇచ్చాభావహే హేతునా యుకే భవతి 'చేత్తదా 

శాం నేచ్చతి న కామయే. 

టీ. యదా = ఎవ్వుడు, వత్నాస్టక = భార్యకు సత్ స్థ = భర్థ రయందు, ఇచ్చా న్ా 

కోరిక కలుగునో, తదాజఆనమయమందు, సా = అభార్య, ప్రీ తిం= ప్రేమను కరోతి = 
చేయును. లేదొ = అప్పుడు తళ్చతి? = చోనిభ ర తందను్థానరోగాద్యః = ఆకలి, 
అనుష్టానము; రోగము మొదలగుచానితో, (యుకిే భవతి యది = కూడంకొనెనేని 
శ్రే దాజఅవ్వుడు, చే సన చ్చ తి=ఇచ్చయిం ౩ పండు. 

తా భార్య తనకు కాముసుఖము ననుభవింపం గోరిక కట్టినప్పుడు, 
తన భ_ర్రను ' వ్ర మించును. ఆతం తప్పుదు ఆశలిచే దుర్చలుంతై యున్న య 

గాని, నిం నుమసనంై యున్న గాని, వ్యాధ్యెగ, గ స్తు యున్న. గాని 
QQ , 

భార్యతో గామసుఖిము నే ర ంంయు. 

ఆవ, దీనిఫలిశమును జెవ్వుచున్నా (డు! 

న్లో న వత్య్యుర స్థ స్త సొ డీ తిస్సా ఏర్థ నవ కరోతి తామ్, 
వతిశ్చాత్తన న్ు? స్థ న జాయాే కదాచన, 8 

వ్యా, ఏవం చ సతి క ఫరికమిత్య త హన పత్ఫురితి, జాయయా శ్రీయ 

మాణా యా పీ ప్రతి త్స్సా వత్సర వత్యుః ప్రయోజనాయ న, కిం తు కాయా న తాం 

పతే" ప్రీతిం స్వార్గనివ స్వ ప్రయోజనాయైవ కరోతి “న చా ఆరే జాయారైమై 

కామాయజాయా ప్రియా భవత్యాత్తనన్తు కామాయ జాయా ప్రయా ఛవితీత్యాది 

'నబా అళే సర్వస్య కెమాయ నర్వం ప్రి ఓి యం భవతి. ఆత్త నన్త "కామాయ నర్వం 

గ్రీయం భవతిత్యంతానాం వొక నార తాత్పర్యం కృ క మేణ విభజ్య దర్శయతి..... 
వతిశ్చే త్యాదినా. వతిశ్చ భర్తాపె స్వప్రయోజనామైవ యాం ప్రీతిం కరోతి 

న జూయా శస్రీతయే ఇత్భర్థః. 
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టీ, సా ప్రీతిః = ఆపన, పత్యురశ్లే = పెనిమిటికొజకు, నజకాదు. తాం=ఆ 

ప్రీతిని; స్వార్థనీవ=కనకొ జ శే, కరోతి = చేయుచున్నది. వతిశ్చ = భ ర్రయు, ఆళ్ళ న 

వీవా ర్థైజతనకొజుకే, ( ప్రీశీం= ప్రీ తిని కరోతి = చేయును జాయా స్థే=భార్యకొ అకు, 

కదాచన=ఒకవ్వడును, నజకాదు, 

తా, భార్య భర్తను చె మించుట స్పసుఖ్రాపే నేక్ష చేతనేకాని 

భ ర్రకొలికుం గాదు, అటులే సభ క్ర ర భార్యను వ్రేమించుటయు తన 
కొబుశేగాని భార్యకొఅకుం గాదు, 

నో అన్యోన్య వ్రేరణేఒవే పెర్టివం స్వేచ్చమైవ పృవ_ర్హనమ్, 9 

వ్యా, నచ్వేకె కకామనయా ప్రవృత్తే ప్రీ క్స్ త్రి స్వార్థ భవతు యుగవదుభయే 

చఛృయా ప్రవృతైతు ప్రీ లేరభయార్థ తా 'స్యవిశ్యాళంశ్యావ._అన్యో వ్యతి. 
వీవము నేన ప్రకారేణ ్ వేక్ళయైన వవ _రనముభయో రపీతి శేషః. రు 

"కీ. అనోQన్న సే రణే = వరస్పరము ప్రేవుగల్దినవ్వుడును, వీవమేవ = ఈవిధ్గ ట్టి తే, ఎ వి 

ముగా, స్వేచ్భయైవ=తన నయిచ్ళ చేతే ప్ర కువ శ్రెనంజప్రవర ర్రనమగుచున్నది, 

తా, . భార్యాభర్త ర్త లనోక్టన్యచే వేరణచే మెలంగినవ్వడును తవు 

లాభమునశే గాని యొరుల లాభమునకుం గాదు, 

అవ. భెార్యాభ_ర్హల యేను కమ స్వార్గమున శే యనుటకు దృష్టైంతము:---- 

న్, | శ్రుకంటకవె వేభేన బాలే రుదతి 'తల్పిళా, 

చశూసక్యేవ న సా ప్రీతిర్బాలాగ్ణే స్వార్ధవవహి. 10 
వ్యా. స్వేచ్చమా ప్ర పృవ ర్రన మేవ దర్శయత ళ్ళ శు కంటేేతి. పితా క్రియ 

మాణం ఫు 'శృముఖాదిచుంబనం న పుత్ర కీ న ప్రీత్యర్థం. కస్య శ శశు శ్ర కంటకజేచ్లేన రోదన 

క్ర క్పృక్వాశే అత స్తత్సితు$ న్వతువ్ర్యర్థ మే వేత్యవగంతవ్య వ మిక్ళర్థః 

టీ. శ శ్రుకంటకేభేన=మిసనులనెడి ముండ్లయొక్క_ (ముండ్ల గు గృుచ్చుకొనుట 
వేత, చాలేఎకల్టహండు, రుదతి=వీడ్ను చున్నను, తత్సితా=వానిశం డ్రి డి, చుంబ'క్యేవ = 

ముద్దాడుచుచే యున్నా (డు. సా పీతి! = ఆ పేమ చాలార్టే = = పీల ర్ల వానికొ అక్కు 

నజకాదు, స్వార్థ వవ హి=తనకొటుకే కదా! 

తా మాసములు (గుచ్చుకొని యెడ్చుచు వదలి పెట్టినంజూలు నని 
యుండెడి కుజ వానిని తండ్రి కో వదలక నుద్దాశుచ చున్నాండు -ఈ ముద్దు 

పెట్టుకొనుట "కన సుఖమునోకే కాని బాలుని సుఖముకొజకు గాదు, 

అవ. వేతను లగువతి జాయాపుత్రాదులయందు ప్రేమ స్వార్గముకొ ఆశే చేయంబడి 

నదా? ఆశ్యులనిమి క్ల కము చేయయణడినహా యనుటకు: గూడ నవ కాళ్లను గలదు, ఇని 
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పృళ్నింప అవేతనంబును ఇచ యే లేని ధనవిషయంబున నటి శంక కవకాశ మే శే దని లీ ఛీ టె చెప్పు చున్నా (డు; 

శ్లో. నిరచ్చమపి రత్నాదిని త్తం యత్నేన పాలయక్సా. 
వీతిం కరోతి న స్వా వితొరతగ౦ం న శంకికమ్, Ll WU థి --౨థి ఎ వ్యా. చేతనేషు వతిజాయాపు'లే మ క యమాణాయాః ప్రీలేః స్వార్థత్వవరా 

ర్థత్వసం చేవానంభవాద వేతన త్వేనేచ్చా స్ఫమాక్రరహితన్య విత్తవిషయన్య కచ్చంకై వనా 
స్రీత్యభిప్రేత్య 'నవా అనే విత్తన్య కామాయ విత్తం (వ్రీయం భవత్యాత నస్తు 
కామాయ విత్తం (వ్ర్యం భవతిత్యస వాక్యన్య తాక్సర్యమావానిరి చ్చ మపీ తి, 

టి, నిరిచ్చమకి=కోరిక లేనిదై నను, రత్నా దివి క్రం=రత్నా డి ధనము, య'క్నే నజ 
వ్రయత్నము చేత, పాలయక్ = కాపొడుచున్న, స్క ='ఆపురువుండు, సా వే జ తన 

థి కో ఆకుంగా, (ప్రీ తింజ ప్రేమను, కరోతి = చేయుచున్నా(డు. నిత్రార్థ త్వం=భన ము కొకు, 
చ్రేమించుచున్నాం డనుట్క న శంకితం = సం చేహించంబడ లేదు. 

తొ, ధన మచెతన మగుటంశేసీ దానికి కోరికయే లేదు, దానిని 
ఆస _క్రీత్ య గాపాడి ప్రైమించుట దానినిం గాపాకు పృనుషునినిమి త్తే 
యని లోకవిదితము. 

అవ, వేకనత్వమందును బరువును వహించుట మొదలగు నిచ గ లేని వశువిషయ 
“మైన శుతివాక్య తాఠర్పర్యమును జెవ్వుచు న్నా శు; 

న్, అనిచ్చతి బలీవ్డే వివావాయిసన. తే బలాత్ , 
పీతిస్సా వణిగ గవ బలీవరార్లతా కుతః, 12 UU థి ద థి 

వ్యా. చేఠనర్వే౭ి వాహ నాదీచ్భారహీతపశునిషయన్య “నవా అనే వళూనా? 
మిళ్యస్య చాక్యస్య కాళ్సర్య మాహ-_అనిచ్చ శీలి, బలీవ'రే అనడుహి అనిచ్భతి భారం 
పోఢుమి చా ఇృనుకుర్వత్యపి బలాద్వి వావాయిన లే వాహాయితుం కామయ 'తే. త్త నవా 
నొవివిషయాయా; వ్రీతేః వణిగర్థత్రైవ న బలీవన్హార్థ కేత్యర్థః. 

ట్రీ, బలీవ'్ణే=ద్దు, అనిచ్భళ్యపి = ఇష పడకపోయినను, బలాల్ జబలాత్క్కారము 
వలన; వివావాయిష తే = బరువును మోయ నిచ్చయించుచున్నడి. సా (ప్రీ తి=ఆ ప్రేమ, 
వణిగ స్థన = నవ _ర్హకునికొఆికే యగును, బలీవర్ధార్థ తొ = ఎద్దుకొట కనుట, కుత = ఎట్టు 1 

ర 

ఎద్దుకొజకుం గా దని భావము. 

తాం ఎద్దునకు గంత మోయుటకుం గాని బండి లాగిుటకుం నాని 
పష్టము లేకపోయినను అందు మూలకముగా ధనాక్టనను చేయంగోరు 
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వర్తకుండుు దానినివ ట్టి కట్టినందున బలాత్కారముచే నది మోయు 

చున్నది. ల్లు చేయుట వ “కృకుని పృయోజనముకొబశేకాని వృషభము 

యొక్క ప్రీ పీతినై కాదు, 

అవ, ఒకదాని బ్రేమించుట తన నుఖముకొజశే యను మాటను వేతనాచేతన 

ముల నుదావారించి దృథఢవజచుచున్నాండు:-- 

న్ ట్రాహణ్యం మే౭ స్తీ స్తీ పూజో్యూఒహమితి తుస్యతి పూజయా, 

అవేతనా యా జాతే రో సంతుష్ట్రిః వ్ర వృుంస వీవ సొ, 18 

వ్యా: 'నవాఅే బ్రవకాః కామా "మేతి వాక్యస్య తాత్పర్య మావా బ్రాహ్మ 

గ క ఆఅమకీ తం 
ణ్యమ్తి. బ్రాహ్హణ్యనిమిక్తయా ఫూజయా బ్రాహణో ఒహమస్మ త్యఖిమాన వానేవ 

తువ్యుతి. న జడా జాతిరిత్యర్థః 

టీ. (బ్రాహణః=ద్రావాణుండు మే=నాకు, బ్రావాణ్యం=ద్రావ్యణక్య్వము, అస్త్రీ= 

కలదు, అవాం=నేనుు, ఫూజ్యం=ఫూజింవంద గినవాండను, ఇతి=ఆని, సూజయాడాగెారనిం 

చుటచేత, తుస్యుతి = సంతసించుచున్నాండు. సంతుష్షి = అట్టి సంతోషము, అవేళ 

నాయా8=జడస్వరూవమెన, జా తేక=బ్రావణజాలికి, నః దు సాజ=ఆసంతుష్షి; ఫుంన 

ప్రీవ = పురుషునకే యగును, 

తా. బ్రాహాణుని పూజించినపు డాతేడు నేను చ్రావ్యాణుండను, 

పూజనీయుడను అని జాత్యభిమానము చేం దాను సంపనించును గాని, 

ఆచేతన మగు బాహణజాతికి నటి సంతసము గలుగదు, 
తి అ 

అవ, మణీయొక దృష్టాంతమును చెప్పచున్నాడు 

న్ కత్రి "దరాఒహం నేన రాజ్యం కరోమిాత్యత్ర, రాజత్యా, 

న పాకే ర సళ్యజాత్యాచౌ యోజనాయే౫ మోారితమ్. 14 
Qo 

వ్యా. 'నవాఅరే ఈ శ్ర స్వే త్యాది వాక్యస్య తాత్సర్యమాహత తి తియ ఇతి, 

రాజ్యోపభోగనిమి త్త తం నుఖం క లి త్రియత్వజాతిమళ . నవన తతి శ్రియక్యజా. తేరిత్యర్థః, 

ఇవం త త్రి యోదావారణం వె వై శ్యాద్యుపలక్షణార్భమి త్యావా--- వై శ్యజాత్యాదావితీ, 

జ్ర అవాంజశేకు తత్తియ? = తత్తి య డను, తేన = దానిచేత, రాజ్యం = 

రాజకషము, జాతే? = జాతికి న = కాదు, వైశ్యణా క్యడా = = కోనుటిజూలి మొన 

లగుజాతియందు, యోజనాయ = కూర్చుకొనుటకొ ఆకు, ఇదం=ఇనె, ఈరితం = చెప్ప? 

ఖడినది* 
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ఆ, “నేను రాజును, రాజ్యము చేయుచున్నాను” అనెడి 

రాజ తాషఫమానమును, అందలి సంతోషమును సామాన్య జాతి 

మాత్రమున కుండదు. మణీ యే మనంగా, ఆ యభిమానను రాజునశే 

యుండును, ఇటులే వై శ్యులు “మొదలగు జాతులయందును ఉఊహింవ 

నగును. 

అవ, మణియొక దృహైంతము జెప్వుచున్నా (డు 

వీ న! లీ అహం § 3 వా 

న్, స్వర్దలోక బ్రహలొ కౌ సాం మమేక్యభి వాంఛనమే, 

లోక యోర్నోపకారాయ స్వభో గామైవ కేవలమ్, 15 

వ్యా. 'న వా అరే లోకానాం కామాయే” త్యాదివాక్యస్య తాత్పర్య మావా 

స్యర్లలోక ఇతి. లోకద్వయోపాదానం  కర్తోగీపాసనాల క్షణ సాధన ద్వయసం పద్య 

సకలలోకోవలవణార్జం. 

టీ, స్వర్ణ లోక బ్ర హ్యలోకొజస్యర్ల లోక బ్ర వాలోకములుు మమజనాకు స్తాం = 

అగుంగాక్క ఇతి = ఆని అఖివాంఛనం = కోరుట శేవలం = స్రూర్థిగా స్వభోగామయైవజ 

శన భోగముకొ ఆశే, లోకయో? = ఆలోకములయొక్క.,; ఉఊవకారాయ = ఉపకారము 

నొజకు న = కాదు, 

తో కర్త చేత స్వర్షలోకము గాని యుపాసనచే బ్రహలోకము 

గాని సంపాదింనోరుటి తన యుభ్ధారముకొజినే గాని యాలోకముల 

వకరించుటకు6 గాదు, 

అవ. దేవళావిషయిక దృష్టాంతమును జెప్పుచున్నాండు:---- 

న్, ఈళవిష్ణ్వాద యో- దేవాః పూజ్యంతే పాపనస్ట్రయే, 

న తన్ని పాపే దెవార్థం తత్తు న్వార్థం ప్రయుజ్య తే, - 16 

వ్యా. కించ... కోశనిహ్ట్యాదయ ఇతి. పొపనష్ట్రయే పా పనివృ_శ్రయ ఇత్యర్థః" 

తత్చూజనం నిహ్బాపదేవార్థం పావరహితానాం చేవానాం 

స్వార్థం పూజాక రు? ప్రయోజనాయ, 

టీ. సాపనష్టయే = పాపవరిహారముకొ అకు, ఈశవిష్ట్వ్వాదయః 

వ్ర యోజనాయ న, కింతు 

జ PEs 

సిష్ణువు మొదలగు, జీవ = 'దేవళలు, పూజ్యంతే = వూజింపుబడుదురు. తత్ = 

పూజించుట, నిష్బాపదేవార్థం = సావరహీతు లగు బేవళశలకొ అకు నజకొదు కింతు ౬ 

మజియేమం భీ) స్వార్థం = “స్వప్ర పృయోజనముకొజక్కు ప్రయుజ్యతే జ 'చేయయుడును. 
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తా, ఈశ విజ్ఞ్వాదులం బూజించుట తన పా; పనివృ_త్తి యగుటకుం 

గాని పొవరహితు లగు చేవతలకొజకుం గాదు, వచేవతల నెవరు 

ఫూజించినను తమ సుఖముకొజశే యని భావము, 
ఆవ. ఇంకొక దృష్టాంతమును గనంబఅ చుచు న్నా (డు: 

ca బు7ెాద యో హ్యధథీయంతే దొర్చా/హాణ్యానవా_ప్టయే, 

న తత్ప్రసక్తం వేదేషు మనుమ్యేషు ప్రసజ్యతే, 17 
వాసః కించ బుగాదయ ఇతి. డార్బావ్వాణ్యం కోక్యక్వం. తచ్చ దార 

హ్యణ్యం మను ప్యేషు మనుష్య త్వ్వావాంతరజా తిరూవం, క్రహితేషు వేదేషు న ప్రస 

జ్యత ఇత్యర్థః. 

త్ర" డౌర్భావ్యాణ్యానవా స్పయే = న్రాత్యత్వమును పొందకండుటకు బుగా 
దయకి = బుగ్యజుస్సామాధర్వ వేదములు) ఆధీియం తే జు అధ్యయనము చేయబడును, 

తత్ =ఆది (వ్రాత్యత్వము); వేచేషు= వేదములందు; ( (ప్రస క్షంజప్రా_ప్లమెనది;, న=కాదు, 

మను ష్యేమ = మనుష్యులయందు, (ప ప్రసజ్యలే = స్త మగుడు. 

తా, తమ (హ్రైశ్యేత్వోము పోవుట వేనములం బఠించుచున్నా రు 

గాని (వ్రాత్యత్వమే చేని వేదములకొటుకుం గాదు, వేదపథనము వేద 

ముల నుద్ధరించుటకుం గాదు, వేదాధ్యయనము చేయనిమయమొడల బాహా 
(J 

ణులకు సేంప్రా _ప్రమయ్యెడి దౌర్చాాహాణ్య నివృత్తి తికొటకే' వేదముల 
బకించుచున్నా కు. 

అప, వంచభూతములను “పీ ప్రేమించుటయు నాక్తార్ధమే యని ఇెప్ఫుచున్నా 6డువా- 
న భూమ్యాదివ వంచభూ తాని స్థానర్పబ్బాకనో ప్రై 

హీతుభిశ్నావకాశేన ఐ వాంఛంత్యేషాం నెహే-తవ్యి, 18 

వ్యా. కించ---భూమ్యాదీతి. సర్వే ప్రా పాణిన; స్థాన ప్రదానకృణ్ణి నారణ పౌకకర 
ణార్ద )శోషణావకాశ ప్రదానా కారే కుఫక్నిమ శె 'పృథివ్యాదీని వంచభూతాని 

వాంఛంతి ఆెపీతం'తే. వీషాం పృథివ్యాదీనాం తు హేశవ;ః స్థానవాంఛాదీని నిమి 
తానిన సంత్యతో, న స్వయమా కాండం తీత్యర్థః, 

టీ. స్థానతృట్పాకళోవ లై 8 - స్థాన = 'ఉనికియు, తృట్ =దప్ప్సీయు) 'పాక=వచ 
నము చేయుపీయు, శోషణైః = ఎండంటెట్టుటయు,; అవశాశేన చ = అవకాశమిచ్చుట 
యనెడి, హేతుభిః = హేతువులచేక, భూమ్యాదిపంచభూ తాని = భూమి "మొదలగు 
శంచభూతములను వాం ఛంతి౭కేరు చున్నారు. ఏహెం=-ఈప్భ థివ్యాదులకు, హపీతవః ఇ 
పూర్యో క ప్రయోజననిమి శ్లములు న (సంతి = లేవు, 
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తా. మనుజుడు ఉండుటకు భూమిని దప్పి తీర్చుకొనుటకు 

నీటిని పాకమున కన్నిని ఎండం బెట్టుటకు గాలిని తిరుగుటకు ఆకాశ 

మును గోరును. భూమికి నునికితో  నవసరము "లేదు, నీటికి దప్పియీ 

లేదు. ఇళ్లు పంచభూతములకును మనుష్యునకు వలె ఉనికి మొదలు 

గాల కోరికలు లేవు కావున సంచభూతములయందలి _వ్రైనమయు 

వానినిం నోెడి నునుష్యునికొజుశే యని భావము, 

అవ. న వా అనే సర్వస్య కామాయ భవతి” అను చాక్యమునకు తాత్పర్యము:- 

శ్లో, స్వామిభృత్యాదికం సర్వం స్వోసకా రాయ వాంఛతి, 

త తృత్కృతోవ వకారస్తు తస్య తస్య నక విద్య తే, 19 

వ్యా. ఇదానీం న వా ఆశే సర్వస్య "కామో యేళ్యస్య వాక్యస్య తాత్పర్య 

మావా--..స్వామితి. భృ ళ్యావిసకో జనక స్వామ్యాదికం సర్వం స్వోవళారాయ 

స్వప్ర, పయోజనాయ వాంఛతి. ఏవం సాషమ్యాదిరపి. 

టీ, స్వామిభ్ళ త్యాదికం = ప్రభువు? భృళ్యుండు మొదలుగా గల సర్వం ఇ 

సమస్తమును, సో్ట్టవ కారాయజలన ప్రయాజనముకొజశే, వాంఛలి=కిేరు చున్నా (డు. 

క త్తత్క్భృతో వకారస్తు = వారివారిచే చవేయంబటెడి యుపకారయమె లే, తస్య తస్య = 

ఆయా వానికి, న విద్యలే = కాదు. 

తా, ప్రభువు భ ్రత్యుయు మొదలగు సర్భజనులును తమ తమ 

ప్రమూూజననుకొజకే యపేక్రీంచుచున్నారు. ఆ రాజభృతా్యాదికము 

ఫొజకుం చేయబడు ఉపకారము తమ తమ సౌఖ్యముకొజుకే కాని ఆ 

రాజభ ఫ*ెన్టదిసాఖ్యను కొకు గాదు, 

అవ. వేదమం దిన్ని యుదాహరణములు చెప్ప[బడుటకుం రణము; 

. న్లో, సర్వవ సన హా లి పేషేవమనుసంథాతుమిగాదృశ 0, 

ఉదాహరణబావాంళ్యం తేన స్వాం వాసయేన్మతిమ్. 20 

వ్యా, నను , శు తా వేవం బహూూదావారణదర్శనం కనుర్థం కృఠమిత్యాశంక్యా 

వా--నర్వవ్యవహృర పతి. ఇచ్చాపూర్వశేము సశ్వేష్యపి భోజనాదివ్యవవాేము వీవ 

మాత నస్తు కామాయ సర్వం ప్రి, వీ యం భవతీత్యు స్తేన ప్ర, వ,కా రేణానుసంఛాతుమునునంధా 

నాయ ఈద్భశం పతిళాయా పము (ప్రీతిదర్శనరూవముదాహర ఇ బాహుళ్యము క్త కమిలి 

శేషః, తేన శారణేన స్వాం స్వసంబంధినీం మతిం బుద్ధిం వాసయీళల్ . సర్వస్యాపీ 

స్వశేషతాావగ మేన స్వాత్మే సః వ్రీయ శే రమ త్వ్వానుసం ధానవతీం కుర్యాదిత్యర్థః 
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టీ. సర్వవ్యవహృతివు = సర్వవ్యవవారములందును, వీవం = ఈవిధముగా? అను 

సంధాతుంజభావించుటకొ అక, ఈద్భశం = ఈలాట్కి ఉదావహరణ'బాహుళ్యము క్షం = 

"పెక్కు-దృ ష్రాంతములు, చెప్పబడెను. కేన = ఆ హేతువుచేత, స్వాం = భో క్తయగు 

తేన సంబంధమైన; మతింజబుద్ధిని, వాసయేత్ =అభ్య సింపకేయవలెను, 

తా, సర్భభోగ్య ప్రపంచమును భో_క్రయగు తనకు "సేద మగుట 

వలన, , బుద్ధికి భా గ్యవదార్థనములయందుం గల ప్రీతిని మఅలించి, భోక్త 

యగు తనయందే బుద్దిని వ్ర తి గల చానినిగం చేయవలయు నని బోధించు 

టే వేదవుందు ఇన్ని యుదాహరణములు చెప్పబడి నని యఫిప్రాయము, 
ల హా, 

వ. ప్రీతిస్వరాపమును వృళో్న త్తరరూవముగ _ శ్లోకద్వయముచేం బెల్చు 
చున్నాడు 

అయ్ 

న్లో, అథ శేయం భవత్స్రీతిళ్ళూ 9యలే యా నిజాత్రని, 
రాగో వథ్యాదివిషయు శ్ చా యాగాదికర ణి, 91 

ఆధ - 
వ్యా. నచ్వాాక శేష ల్వేన సర్వస్య వ్స్ శ్రీయత్వో శేరాళ న్ వ్రీయతమత్వముక్ష క్ర 

వునుపపన్నం ప్ర ప్రీ త్రి వికల్చే క్రి కి యమాకో క్ర కేశ దుర్నిరూవత్వ్యా దిక్యట్టి స్రాయణ 

కి స్వరూపం పృళ్ళతి- _అఫ సమితి, చేశ! ప ప్రశ ర్థః యా నిజాత్త ని ప్రీ వి; 

చ ఇయం కా? కిం రాగరూపా? కిం చా శ్రద్ధాపావా! ఉత భ కి భకర హీ! 

యచ్వేచ్శారూపేతి కింశబ్ఞార్థః. చతుర్ద్వపి వమేము పీ శ్రీ లేన్సర్వవివయత్వం న సంభవ 

తీత్యాహంారాగ ఇతి, రౌగళ్చేద్వ ఛా్టది'షేషవ స్యాన్న యాగాదిషు. శ్రధ్ధ 

చేద్యాగాది ష్వేవ స్యాన్న వధథ్వాదిమ, 

టీ, యా = వీది, నిజాత్రని = స్వన్వరూపమునందు, శ్రూయతే ద చెప్పంబడు 

చున్నదో, ఇయం పీ తిజ=ఈ ప్రేమ, అథ కా భవేల్ =నీదైెయుండును? రాన = 

రాగము, వధ్యాదివివయే= స్త్రీలు మొదలగు వారి విషయమునచే (స్యాత్ = అగును) 

శృద్ధావశ్రద్ధ యనునది, యాగాదికర్మణి=యాగము మొదలగు కర్మ లంజే (అగునుఎ 

తా, ఆత్త ప్రియతమ మని వేదమునం జె ప్పంబడెను. ఆ పీతి ఠం 

యొట్టిది 1 అనుళాగస్తరూప మంటివా? అది స్తీ స్త్రీలు "మొదలగు భోగసాధ 

నములండే కాని యాగాదులం దోండదు, శ్ర ద యంటివా ? ఇది 

యాగాదులయం దుండును గాని స్రీలు "మొదలగు జారియం దుండదు, 

న్, భ్ క్రి స్వాద్దురు బే వాదానిచ్చా త్వప్రా కవ స్తుని, 

త్ర రైసు సారి కీ వృ_ర్తిస్సుఖమా, త్రానువ_క్రిన. _ 22 
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వ్యా. భక్షిశ్చేల్ గుర్వాదిప్వేవ స్యాన్నేతరేషు. ఇచ్చా చేదస్రా ప్తవస్తువిమమైవ 

సా్నాన్సే తరవిషయా. అతో న సరంవిషయకంం పీ తేరితర:,. ఆ కవ,కారచతకుషయా తీగ ఏ ఏం (ప్ర, ఆంత్యర్థక “కల ఫె 
తిరి క్షం పక్షమాదాయో త్రరమాహకర్య్య స్తీ పతి. తరి పీ శేః రాగాదిరూపత్వా 

ను న వాలి వా ౪ 
సంభవే సతి నుఖమాత్రానువ ర్తినీ సుఖమేవ సుఖమా శ్ర మనునృత్య వర్తత ఇతి సుఖమాత్రా 

నువర్షినీ సుక్షకనోచ లేత్యర్థః. సాత్త్వికీ స్వక్త్వగుణపరిణామరూపా వృ ర్తిః ప్రీతిరస్తు. 

టీ. భ క్రి=భ క్రి గురుచేవాదౌజగురువు చేవుండు మొదలగు నానియం దుండును. 

ఇచ్చాతు=కోరికయున్న నో, అస వ్లవస్తుని = దొరకని వన్తువునందు, భవేత్ =డండును. Wy 
తరి =ఆట్టులై కే, సుఖమాశత్రానునర్టినీ = సుఖమ్మాత్రము ననువర్హించినది, సాతి gీ = 

bb) mm 

సత్త పగుణసంబంధియగు, వృ ల్షిఃజవృ త్రిమే, పీ ల్రి8= పీ మ యగంగాక 
రాద 2 Yo’ ఆక ఈ 

తా, భ కి యంటివా? అది గురుబేవతాదివిపయిక మగును, 

కాని యన్యవిపయికము గాదు, ఇచ్చ యంటివా? లభింపని వ స్తువులయం 
దుండును గాని లభించిన వస్తువులయం దుండదు. 9 ట్లా వేవింపలా 
సిద్ధాంతిసుఖమా శ్ర ము ననుసరించెడి సత్త పగుణజన్య మగు వృత్తి విశే 

పమే ప్రీతి యని సమా థానముం జెప్పెను, 

ఆవ, ప్రీకి ఇచా ాదులకం టె వే అని నిరూపించుచున్నా (డు 

ఆయె జి జూ లో - రన న్ న్లో, SHE న్మా=_వి సద్భా వాదిచ్భాత్ వ్యతిరిచ్య లే, 

సుఖసాధభనతో పా ఛేరన్న పొనాదయః వ్రీయాః 29 

వ్యా. నను తరి సౌ కీ శిరిమై వేత్యాశంక్య పరివారితి స్తా ప్త ఇతి. ఇచ్చా 

తాపదస్రా వనుఖాదిమ్మాక్ర విషయా. ఇయం తు సర్వవిషయా, ప్రాపప్టే లభ్జే సుఖాబో 

న ్ వేఒపి తసిక్ విషయే విద్యమాన క్వాల్ . అత ఇచ్చాకః ఇచ్చాయా వ్యతిరిచ్య తే 

భిద్య తే. ఇదానీం సుఖసాధనభూ లేష్వ న్నా దిష్వి వాత న్యపి (వ్రీతిదర్శనాదాక్త నో 

ఇవ్య న్నాదివక్సుఖసాధన త్వం స్యాదితి శంకలే---నుఖేతి. అన్న పానాదయన్స్నుఖ 

సాధనతో పపాధిగా యథా (మయా దృష్టైః ఆ తాప్యానుకూల్యాత్పి్యయ త్వాద న్న్నాది 

సమో౭న్న పానాదివత్సుఖసాధనం స్యాదిత్యర్థ 8, 

టీ. ప్రాప్తే = లభించిన దానియందును; న'ప్రేడెవి = నశించిన దానియందును, 

సద్భావాల్ =ఉండుటపలన, ఇచ్చాతః = ఇచ్చకం టె, వ్యతిరిచ్య లేజఐవేజియిన దగును. 

సుఖసాధనతోపాభేః! = నుఖసాధన మనెడి ధర మువలన, అన్న పౌనాదయక=అన్న ము, 

పానము మొదలగునవి, ద్రీయా = అభిమతంబులం, 
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తా, దొరకిన దానియందును, నశించిన డానియందును బ్రచ్చయుం 

డదు, వతి యి రెండింటియందును ఉండును కాన వ్రీ తి యిచ్భకం'కె 

వ్యతీరి గక్టమైనది. ఆత కృ ప్రీతి అన్నాదులవంటి దనెదవే వేన య టన రాదు, 
అన్నపానాదులు సుఖసాధ్నము లగుటచే వే _స్కేమాస్పదము. 

అవ. అన్న పానీయంబులకం టె ఆత్త రు ఛీనమను జెచ్వచున్నాండు:-- 

వ్ ఆ తొనుకూల్యాదన్నా దిసమే శ్చేసమునాత్ర కః, 

అనుకూలయితవ్యన్స్యా నై నైఎ్నకస్ని నరక ర్త తౌ 94 

వ్యా. అల్రేదమనుమానం సూచితం. విమత ఆత్తా సుఖసాధనం భవితు మర్హతి. 

(వ్రీయత్వాదన్నాదివదితి. అన్న పొనాదివు భోగ్బత్వ ము పాథి రిత్యభి ప్రాయేణ పరిహార 

తి__అము చేతి. అక్క లోకే అమునా నుఖసాధన తయానుకూ లే నానుకూలయితవ్యక8 

కస్ఫా ఫిల్ $ న కోపి స్యాదాతారితి క్షన్య భో క్రరభావాదిక్యర్థః. నను సయ మేవా 

నుకూలయితవ్యస్సా బ్రదిత్యత ఆవహా----నైకసి సీన్నిలి. ఏకనె మ్యైవాత్ళ నో యుగవపదువ వకార్య' 

త్వమువకారకత్వం వేతి ధర ద్యయం విరుధ్యత ఇత్యర్థః. 

టీ. ఆకా=అక , అనుకూల్యాత్ = ఊవకరించుటవలన, అన్నాదినమశ్చేత్ = 
త 

ఆన్నాదులలో సముం డంటి'వేనిి అమునా = ఈయాత చేత, క॥ = ఎవ్వండు, అను 
కూలయికవ్యః = అనుకూలించం జేయందగిన వాడు, స్యాత్ = అగును? నీకసి క్ = 

ఒక గ్రాయాత్మ యందే, కర్మ కర _ర్హృతా౭కర, త్వము కర్తతష్టమును, =లేదు. 

తా, అత్తయు నన్నాదులవ లె ననుకూలము గనుక వ్రేమింపం 
బడు చున్న దంటెవేని, యవి సరి కాదు, అనుకూలుః డనంగా నువశరించు 

వాడు, ఆత్మ యన్నిటివలన నుపకారము బొందునది గాని మజీయొక 

దాని కుపకరించునది కాదు, ఉపకార మను క్రియకు నాకీ యాత్మ 
కర్త్వయుం క_ర్హయుః గానేరదు. ఎంతటివాయ్ను తన భుజముసై. సె 
త్రో నెక్కి ూక్పుండం జాలండు, 

అవ ఆత్మ నుఖసాధనము గాకపోయినను) సుఖము వలె భోక్త కవకరింపం 
గూడదా యనినం కెర్పుచున్నాండు:.- 

న్లో, సుఖే వైపయిశే వీ వ్రీతిమాశ్రమాళత్తా త్వతిప్రి 
సుఖే వ్యభిచర కహి నార్తోని వ్యిచారిణీ్ | లిన్ 

వ్యా. నాన్నా దివక్సుఖసాధన శాఖా చే. నుఖవద్భో క్ష క్షృశేషతా స్యాది 

త్వాశం క్యాత్మ నో నిరతిశయ సే యేచూన్పదత్వా నైవమితి పరివారతినుఖ ఇతి. వైమ 
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యిశే విషమయజున్యే సుఖీ ప్రీ తిన్నూత్రం ప్రీతిలేవ న నిరతిశయా, ఆత్తాశ్వతివ్రియో నిర 

తిశయ పే మవివయః ఆతో న విషయజన్యసుఖతుల్య ఇత్యర్థ ౩ కత్రాభయ త్రావపత్తి 

మావాంానుఖే వ్యష్టి చరశీతి. నుఖ్లే వెషయికే సుఖీ జాయమానా వీషా ప్ లి 

చరతి కదాచిక్సుఖాంతరం గళ్ళతి; న కసి శ్నేవ నియశావలిన్థతే.. ఆక్షన్ కు విద్య 
మానా ప్రీలిర్ను వ్యభఖిచారిణీ విషయాంతరగామినీ న భవతి, అతో నిరతిశయా సేక్వర్ల 8 

టీ, 'వె షయికే=విషయములవలనం గలిగిన, నుఖేజనుఖమందు, డీ లిమా క ల = 

డీ తిమ్మాక్కము, (భవతి=కలుగుచున్న ది. అత్తా తు=అత్మయయిలే, ఆతి ప్రయకాషసరమ 

'గ్ర్రైమాసుదుండు. ను"ఖీ=సుఖమందు, వీహా=కఈ ప్రీతి, వ్యభిచరతి=మాజిపోవుచున్న డి. 

ఆత్మని=లక్మయందు, వీహి=క ప్రీతి; న వ్యభఖిచరతి=జమార్పు నొందదుం 

తొ, విషయజన్యమగు సుఖమందు ప్రి తిమా త్ర మే కలదుగాని 

నిరతిశయ ప్రి యము లేదు, ప్రత్యగాత్మ నిరతిశయ చ్రీతి విషయుండగుట 

వలన సుఖమువ లె భో క్షకు శేషత్వమును బొందండు, విషయసుఖము 

నందుం గల ప్రీతి నుతీయొక విషయసుఖముసుగూర్చి మాబజుచున్నది. 

అందునలన నది విషయనసుఖమందు ప్రీ తిమాత్ర మే యగును. ప్రత్య 

గాత యందు గల చీ తి అన్యనిషయసుఖా వేత, "లేనివి గనుక నిరతిశయ 

మైనది. 

అవ. వై యిక సుఖము సుఖాంతరము దొరకిన మాటబునుః అక్యసుఖ మట్లు 

మాత దని ఇసు చున్నా (డు 

న్ + ఏకం త్య క్వాఒన్యదాద శి సుఖం వె పయికం సదా, 

నాత్తా క్యాబ్ ర్ న చాదేయః _స్తస్మి న్వ్యభిచరే తృ-థమ్. 26 

వ్యా నుఖగో చరాయాకః ప్రీ తెర్భ్యథిచారం దర్శయతి---వికమితి. అక్కని ళు 

తదభావం దర్శయతి---నాశనే తి. అయోగ్య త్వాదిత్యర్థః ఫలితమాహ----శస్తిన్నితిం 

టీ. వై మయికం = విమయసుబంధ మెక; సుఖం = సుఖము; సదా = ఎల్లప్పుడు; 

ఏకం = ఒకదానిని త్యక్త్వా = వదలి పెట్టి; అన్యజ్ = మజీయికదానిని, ఆదే == 

గృహించును. అత్తా = అత్మ; త్యాజ్యః = వదలం దగినది, న = కాదు. ఆడదేయకశ్న్చ = 

గ్రుపొంపదగినదియు, న = కాదు, కసి = ఆ యాత యందు (నుఖం = కలిెెడి 

నుఖము)) కథం = ఎట్లు; వృభిచరేల్ = వదలిపోవును. 

శా, విషమయసుఖము నొకదాని ననుభవించుచుండ నంకకంచు 

నధికసుఖను లఫించినేని తొ ల్లింటిడానియందు ప్రేను తగ్గిపోవును, 
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ఆత్మ విడువయిడునది గాదు, గ్రృహింవందగినదియుం గాదు, ఆత్మ సిద్దవస్తు 
వగుటం జేసీ దానిస్వరూపము మాజదు, 

అవ. అత్మ విడువ దగినదియుం గాదు, గ్రహింవం దగినదియుం గాదంటి వేని, 

యుసేట్నీంచం దగిన దని యనపలసివచ్చు ననా జెప్పు చున్నా (డు: 

నో హోనాదానవిహి నేఒస్తి న్ను వేమా చేత్తృణాదివత్ , 

ఉవేకతు స్స గరూవత్యా న్నో సేక్స్యుతరం నిజాత్త నః, 97 

వ్యా. హానాదివిషయత్వాభాదే౭. పాత నస్తృణాదివదుపేకూవిషయత్వం కిం 

న స్యాదితి శంక నే---వోనేతి పఊనం వరిత్య్యాగ 8. , ఆదానం స్వీకారం, ఉపేకూ 

కౌదాసీన్యం, అతనో హా నాద్యవిషయత్వవదు పే కూవిషయత్వమపి న సంభవత్యయో 

గ్య త్యాదిత్యఖిహ్రైయేణ పరిహరతి...-ఉఊపేవితురితి. ఊసేవీతుః ఉపేజాకర్తు యో 

నిజాత్తా అవినాళిస్వరూవముస్టి తస్య స్వస్వరూవత్వా దేవ స్వవ్యతిరి క్షళృణాదిపదు 

పేవ్యుత్వ ముసేమోవిషయకర్వం న విద్యత ఇతి శేవః, 

టీ, వోనాదానవిహీశే = విడుచుటయు గ్రహించుట యు లేని, అస్మిక్ = ఇట్టి 

యాక యందు, తృణాదివత్ = గడ్డిపోచ మొదలగువానియందు వలె, ఊెపీశాచేత్ = 

ఉెపీకీంచుట కలుగునంటి వేని, ఉాపీకీతుః = డెపీతీంచెడుచానికి, స్వరూవత్వ్యాత్ = 

స్వరావమెయుండుటవలన, నిజాత్యనః=తన యాత కు, ఉపేత్యత్వం = ఉపేవ్షీంపం 
దగినదగుట్క న = సంఛవించదుం 

తా, “ఆత వనలివెటుటకును గ హిం మటకును అనక _ మంఃక£వి, ప రు A 0౮౭ అటు లంటివేని ఉదానీనములగు గడ్డపోచలవ లె ఉవేతీంపం దగినదా?” 
అట్టిది గాదు, ఆత్మను ఎవ్వం డువేతీంచునో వాని కాత్త స్వరూవ 

మగుటం జేపీ దానియం దువేక్ష కలిగియుండుటకు వీలుబేదు, నన స్వరూ 
పము నువేతుంచువాంఢు లోకమున ేయగదా ! 

అవ, “అత్మ త్యజింవందగినది కాదంటిని; దానికి విరుద్ధముగా లే కానుభవమం 

కలదు” అని శ ంకించుచున్నా (డు: 

నో రాగ కో థధాఫిభూ తానాం ముమూరా సీక్ష్యు లే కషచిత్ , 

త్రత్రో ద్వెషూవ్భ వేత్త్యాజ్య ఆత్తెతి యది తన్న హి, 92 

వ్యా. నను హానబిషయశ్య్వమాత్శనో నా స్టీత్యు క్షమనువపన్నం. జ్వేషాత్యాజ్య 
త్వదర్శనాదితి శంక తే. రాతి, యతో ముమూర్ణా దృశ్యతే తళ ఆత్మని జ్వేమసంభ 
వాజ్ 'వృశ్చికాదివదాత్తాపీ త్యాజ్య” ఇతి యద్యువ్యే లేతి శ్లేష కత్త్యాగస్యాత్త 
వ్యతిరి గ్ర దేవావిషయత్వాశ్లె వమితి వరిహారతి...-తన్నహీతి, 
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టీ. కరచిల్ =ది కానొకప్టుడు, రాగ క్రొ ధాభిభూతానాం = కామ శోథములవే 

వశీకృతు లగువారికి, ముమూర్థా=చనిపోవుటయం దిచ్భ; వీళ్య లేజచూడయడుచున్నది. 
తతం=ఆఅందువలను జ్వే షాల్ =దేషషమునలన,, అశ్చా=అక, త్యాజ్యః=త్య జింపదగినది, 
భవేదితి = అగునని, ఉఊచ్య'ే యది = చెప్పెనవేని, కన్నహి = అది కాదు. 

నౌ, కామక్రో,ఛాదులచే స్ప్రే రితులె కొంద తొశకానొకపుడు 
మరణమును నోరుదురు గనుక వృశ్చీకాదులవలె పృత్యగాత త్యజింపం 
దగినది యనెవవేని సరికాదు, న 

న్స్. త్యక్తుం యోగ్యస్య చేవాస్య నాత్మతా త్య క్తురేవ సా, 
న త్య క్టర్య న్స్ సద్వెషస్త్యాజ్యే ద్వేషేతు కా వతి, 9g 

వ్యా. త్య కుమిలి, త్య కృముత్స్రష్షుం యోగ స్యో చికస్య చేవాస్యాత్ర శా నాస్తి 

కస్య తరి సేళ్యత ఆవాశ్య క్తరతి. త్య క్ల రేవా త్యాగకారిణో దేహాతిరి _క్షన్య జీవస్య 
సా ఆత్మ తేళ్యర్థః. భవతు త్య కరాళ త్వం. ప్రకృలే కిమాయాకమిక్యత అవా---న 
త్య క్షరీతె. అ నాత్యనస్త్యాజ్య త్వమిత్యభి ప్రాయః. నూ భూదాక ని విద్వేష జేహే 
తూపలభ్య త వవేత్యాశ ౦క్యాహ----త్యాజ్య ఇతి. త్యాజ్యే చేవాగోచరే ద్వేషే 

సత్యపి కా తతిరాత్య్మ నస్త్యాగాభావవాదినో మమేతి శేషః, 

టీ. తకం డొ వరిత్య జించుటకు, యోగ్యస్య = తనిన, చేవాస్య = చేవామునకు, 

ఆత్త తొ = ఆత త్వము, నజ లేదు. సా= ఆయాత్మ త్వము, త్య క్రురేవ = వదలి పె టైెడి 

వానికే, (అ స్తింకలదు త్యశ్షరి = త్యజించెడివానియందు సః 'చ్వేష! = ఆట్రిద్వేషము, 
నా స్తీ = లేదు. త్యాజ్యే ద పరిత్య జింపందగిన చేవామందు, 'ద్వేషే తుజ ద్వేష, ముండి 

నచో, కా తతి! = నప్ప మేమి! 

తా, త్యజింవందగిన 'దేపహానమునకు ఆత్మ తము లేదు గనుక దానిని 

చ్యజింపనచ్చును. ఆత్మ త్యజించునదె కాని త్యజింపంబడునది కాదు, 

నరీలము చా జర మైన దో ఆత కేమి నషము? 
సెలా ధా టె 

ఆవ. ఇటు “న చా అనే వత్యుః$౪*మాయ"” అనెడి వాక్యము మొదలుకొని 
య 

“ఆత్ర నస్తు "కోమాయ సర్వం (సీయం భవతో ఆను వాక్యమువజుకు6 గల శ్రు తియొక్క. 

తొత్సర్యమును జెప్పి, యిపుడు యు క్టివలనం గూడ ఆత యొక్క. పరము ్తేమాస్పద 

తషమును సాధించు చు న్నాండు:--- 

గాంగ న xn 5 7 ౧ హాంతి వీ య, శ్లో. ఆర్షార్థత్వేన సర్వస్య ప తేశ్చాళ్ష? హ్యతెప్రి 
శత మితాత్నుతః పి యతర సఖా, 30 సిద్ధో యథా వ్రత్ర మిత్రాత్చుత్రః మ్రీయతర_స్థఖు 
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వ్యా. తజేవం *న చా అనే పత్ఫుకి కామాయే' త్యారభ్య “ఆత్మ నస్తు కామాయ 

సర్వం; పి పి యం భవతీ క్ళం తాయాః శ్ర లేస్తాక్సర్యపర్యాలోచనయా ఆత్త ఆత నః స్రీయత 

మళ్వం త్రదర్శ్య యు _క్రితో2పి కద్దర్శయతి.ఆశ్తే శి. సర్వస్య నుఖనహితన్య తతా 

ధనజాతస్య బలిజాయా బేరాళ్తార్థ ల్వేన సరస్యోపళ+రక త్వేన ప్రీ లేళ్ళ వీ (వయ తద 

ప్యాళ్తా ఉపకార్య:?* స్వయమలీశయేన వ డ్రియన్సీద్గో వం, నీలెేవ దృష్టైంత ప్ర పృదర్శ 

చేన స్పష్టయతి---యభేతి. లోకే యథా పుత్రమిత్రా త్పుకృన్య మిత్ర త్రభూతాల్ 

పుతృద్వారా ప్ర, ఫీ రివిషయాల్ యజ్ఞ దత్తాదేస్సకాశాల్ పుత్రో చేవదశ్తాపరవ్యవఛా 

నేన పీ ప్ర శివిమయళ్యా కృస్తా తృస్తాదతిశయేన ప్రియో భవతి వితుర్విస్తుపత్తాజే స స్తథా తద్వత్స 

సంబంధేశ్వేన ప్రీ పీ తివిషయాల్ సర్వస్తాత్స్వ్యయమతిశయేన ప్రి, పీ యో భవతీత్యర్థః, 

టీ. మిశ్రాల్ = = స్నేహితునికంటె, పుత్కః = పు తుడు, యథా=వీ ప్రకారము, 

వ్రీయతరః = కథక, ప్రేమష్మాలు, తు,డో, కథం ఎ ఆప్రకారము, సర్వస్య = భ రృ 

భోర్యాది సర్వభోగ్యప్ర ప పంచవుస, అత్తార్థ ల్వేన=ఆత్క కొఆకె నదగుటచేత, త్రీ లతా 

వీ ప్రీతిగలదగుట చేత, ఆశ్తా = భో క్రయన తాను ఆతి పీ స్తీయకి ఆ నిరతిశయ ఓ చి తివిప, 

యంతు, ఆని, సిద్ధః = ప్రసిద్ధము. 

తా, న్నే హితునికంశు పుత్రునిమెడ ప్రేమ యధికము గదా! 

అస్లే తన కువయోగించెడి సర్వవచాస్థములయంవలి ప్రే పే ముఠంచను తనపై 

ప్రేమ యధిక మని భావము, 

ఆవ. అత్మ పరమ్యప్పేమాస్పదమనుటకు స్వానుభవప్రదర్శనమున దృథికరించు 
చున్నాండువాా 

న్ మా న భూవనమహం కింతు భూయాసం సర్భదేత్యసా, 

ఆశీ స్పర్వస్య దృ సతి వత్యతా ప్ర పృతిరాత్త ని, 31 

వ్యా. వీవమాత్మ్యని శ్రుతియు క్రిభ్యా మువపాదితాం ర నిరతిశయాం ప్రీతిం సాను 

భవృప్రదర్శచేన దృఢథయలి_మా న భూవమితి, అవాం మా భూవమితి. న కాష్పకి 
మమాస త్వ మస్తు. కింతు సర్వదా భూయాసు సదా మను సత్తాస్తు ఇ ల్యేవంరూ'పొా 
ఆశ్; ప్రార్థనా సర్వస్య ప్రాణిజాతస్య నంబంధినీ దృషా, సరో్య౭.పే ప్యేవమేవ ప్రా స్రారయత 
ఇత్యర్థవ "ఫలిత మాహ-- ప్రత్య మ్నేతి. యత వీవం సర్వైః ప్రార్థ్భ లే అత అక్ష న్స నిర ' 
తిళయ కీ చ తిః కప ప్రక్యతసిద్ధెశ్యర్ణః, 

= అవాం = నేను మా న భూవం = లేనివాడనుగాను అనగా నాకజబ్బటి 

కిని నాశములేకపోవుయగాక యనుట్క కింతు = ఇంకచేమన, సర్వదా = ఎల్లప్పుడు, 
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భూయాసనం = ఉండువాండనగుదునుగాక, ఇతి = అని ఆకీః = కోరిక, సర్వస్యజసర్వ 

జనమునకు, దృష్టా = = చూడంబడినది. ఇతి = ఈెహీతువున, అత్మ ని = ఆత క యందు? 

ప్రీతిః = చేను ప్రత్యక = అనుభవసీ సిద్ధము, 

తా. “నే నుండకపోవద్దు. ఏది యెట్టు లుండినను నే నెప్పుకును 
నుంగుడును గాక యని పృతిప్రాణియుం గోరును. కావున నే” నని 
చెప్పంబజెడి యాత్త యందలి యధిక ప్రే మ ప్ర త్యత్షము, 

ళీ న్, ఇత్యావిభి స్త్రి ని బి; ప్రీ శ్రా నీద్ధాయా మేవసూత్క ని, 

పు గ్ "రావి కేదో సమా మాత్ర నః చనెశ్చి దీరితమ్, 82 

వ్యా: వృ'త్తానుకీ_ర్షనపు పురస్సరం "నుశాంకరం దూపయితుమనుఖొవ. తే_ఇత్యా 

దిఫ్టిరిలి. ఇతిశ క్ట నానుభవ; పరామృశ్య తే, ఆదిశ బ్దేన యు క్రి శ్రుతీ ఇళ్యాడిళిః ఆఅనుష్తవ 

యు క్రి శు తిలక ఖై తిః ప్రమాణై శేవము శ్తేన స్త 
పృశాశేడాళ ని ఫీశే సిద్ధాయా 

మపి శ అల్ శ్రి ఇళ్పళ్యానలిక్టైరాక్యన 0 ఫు శ్ర భార్యాదిశేషత్వం పుక్రాటీన్వితి 

స్వస్యోవసర్ల న శ్వమోరితమఖిహితమ్, 

టీ. ఇత్యాదిభిః=ఈ మొదలై న, తిఖిః = -శ్రుతియు క్యనుభవములు మూండింటి 

"చీక, వీవం = ఈవిధముగా కళ్లని = ఆత్మయందు; ప్రీ = సిద్ధాయాం = 

సిద్ధింపంగా? "కశ్చిత్ = కీొందణిీ చేత, ఆత్మనః = ఆత్మకు; పుతృభార్యాదిశేషళ్వం = 

పుత్రుండు; 'భార్య మొదలగువారికి శేష మగుట (ఉఊవకరణమగుట్స, ఈరిశం = ఇెప్పం 

బడినది, 

త, శ్రుతియు _కృష్టనుభవముల చేత నీవిధముగా నాత్రయే పరమ 

స్రేమాస్సః ౫ నుని తేలినన, ఈ యంగ్ము లెలియక కొండలు భార్యా 

వ్యా పరము మాం, స స్ లని పొరవడి చెప్పిరి, వారు వు), త్రీభార్యా 

దులకు అన్య జి ఉపకరణ నునుటయు పొరబా పే, అత్మ పుత త్ర భాశ్యాదుల 

కన్నను బృ చే మూస్పృద- మని తేలియవ లెను, 

అజ పు త్రభొ ర్యాదులు వరమప్రేమాస్పదము లనువారు వారి చాదమునకు 

ప్రమాణములం జూపుచున్నారు; అం 

వే 
గాన్ న్ an కడిషన కు యా ON Ey 5 నుఖ్య్యార్మ్ తం శు శు తీరికం, 33 

ఆ ష్. ON ఫ్" పని భచోవనిపది 'నృటమ్.
 2 

న్యా. ఇదం పభోజవనశీమిత్యత ఆవా---వీతదితి ప్రతద్విపతయొన శె శ్చిదీర్యత 

ఇ'త్యేశదభివ్య క్లీకరణాళ ప్రాయేణ 'ఆత్తావై ఫుత్రనామాసీ "ఈ్యాదికయా శుశ్యా 

జేదాంతే. క్ 7 
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పుక్కన్య ముఖ్యాత్మ క్వమారిశమిత్యర్థః: కించ కత్సు తస్య ముఖ్యాత్యత్వమువనిషది 

మిత రే యో పనిషదాడౌ స్ఫుటం వ్య క్రమళీహిత మిలిశేవ, 

టీ. వీతల్ వివక్షొయా=ఇట్రీ యర్థమును శెప్పవలె న'చెడి కోరికచేత, ఫు పుత్రే ప్ర 

యందు, ముఖ్యాత త్వం = ముఖ్యాఠ్య త్వము3 ఆత్తా వె పృుత్తనామేతి = ఆత్తావైపు 

నామా కెసెడ్కీ శ్రుతీరితంజక్రు తిచేం జెచ్పంబడినది. తచ్చ = ఆదియు, ఉవనిషది=ఐడాప 

నిషత్తునందు; స్ఫుటంజస్పష్ట్రముగాం వ. 
ct ల గా తా, అక్షి వై వుతృనామాసీ ను శ్రుతి వుత్రుండే య్ త్ర 

యని చెప్పుచున్నది, ఈయర్థమే ఎర కేయ శ్ర రహందును నిరూపింవం 
బడియెను, 

ఆవ, ఇట్టి మైతరేయ శు _శ్రు త్యర్థమును పకించుచున్నా డు; 

న్స్ సోఒస్యాయమాత్తా ప్ర పుణ్యేభ్యః కర రృభ్యః ప్ర, వతిధీయ తే, 

ఆథా న్యెతర ఆక్షాయం కృతేకృత్యః ప్రమాముతే, 84 

వ్యా. శేన వాశ్యే నేత్యాకాంకూయాం త ద్వాక్యమర్థకః వఠ త__సోఒస్యేతి 

అస్య పీతుః! స ఆయం 'పురుషే పహావాయమాదితో గర్భోభవి సీత పృకరణాడా పుద షే 

చేపే గర్భ త్వేనో క్షక ఆయం సోజుగ్రవీవ కుమారం జన నో శ్రే ఒధీభావతీత్యశ్రాతి 

శయేన పాలనీయక యో క్షః పుక్రరూవ ఆతా పు తేభ్యః కర భ్యః పుణ్యకర్రానుస్థా 

నాయ ప్రతిథీయలే ప్రతినిధి ల్వేనావస్థావ్య శే. పిత్రేతి శేమ3. అథాన న్లరం అన్య పితు 

రయం వప్రశ్యమేణ వరిదృశ్యమాన ఇతర; పుత్రాదన్యో జనస్తాన్తస్తః పిళృరూవ ఆత్తా 

స్వయం కృతకృతో్యఒనుప్టి కృత్య జా తస్సక్  ప్రమోయత;ః ఇక్యర్థః. 

టీ, అస్య= ఈపురువునియొక్క, సోఒయమా తాజకఈపు త్రృరూపాఠ్య, పుత్యేభ్వః 

కర భ్యః=పుణ్యకర్య లకొఆమ్క పృతిరీయతే=ప్ర తినిధిగా నుంచసుడును. "అధ=అనంతర 

మందు, ఆస్య=రఈకం, డి డియిక్క ఇతకరి=మణియొక, అయం అతా=క।యాత , కత 
టీ nn) 

కృత్యఃజకృతకృత్యుండై; |ప్రమియశే=మరణిం చును. 

తా, మనుజునకు తానును తన ప్పుత్రుంయను. ల్రద్దజును ఆత్మ లే, 
దీనిలో పుతృరూవుం డగు నాత్తను పుణ్యశర్మల నా దరించుటకు(గాను 

శ | 
భూలోకమున నిల్పి తాను కృక కృత్యుం డై. = తండి తండ్రియొక్క 

దేహను మరణించును, అని మైితరేయ శ్రుతి చెప్పు చున్నది. దీనినిబట్టి 
మరణించెడి తండ్రికంక ఉండెడి వుత్రుపు ముఖ్యార్మే యని తేలు 

చున్న దని వూరగ్గసకి భానము, 
bo 
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అవ, ఇచే యర్థమును జెవ్వు మణియొక | శుతిని పకించుచున్నా(డుః==- 

న్ సత్య ప్యాత్మని లోకో స్తీ సి నాష్టుత త్రన్యాత వీవ హొ, 

అనుశిష్టం పుత్రే, మేన లోక్యమాపార్తే నీషిణః, 85 

వ్యా. ఊర దృధికరణాయ ప పుత్రరహితస్య పరలోకాభావ ప్రదర్శనపరస్య 
“నాపు త శ్రోస్య లోకో౭. కీ స్త ని వాళక్ళస్యార్థమాహ...నక్యపీలి, యతః పు పుక్తస్య ముఖ్య 

మాత త్యమ స్య్యత వీవాత్తని స్వసి కొ సత్యకి స్థిలేఒవ్యపుత్రస్య పు క్రరహికన్య పితు 
లోకః వరలోకో నా సీ హొ , ఇదం పుళాణాదివు' ప ప్ర సిద్ధమిశ్యర్థః. వ్యతిరేకము ఖేనో క్త క్త 

స్య్యార్థస్యాన్వయము ఫేన ప్రతిపాదకస్య “అనుళిష్టం పుత్ర లేం లోక్ళమాహుి రితి వాక్య. 

స్యార్థీనావఅసశక్టమిలి. మనీషిణ; శాస్రర్థాఫిజ్ఞా? అనుళిష్టం వత్యుమాణై స్వం 

ద్ర ప్లా త్యాదిఫిర్ధం త్రై ౦తై! శిషీఠ మేవ పుత్ర తం లోక్యం “భోకాయ హితం వరలోకసాధన 

మాహాురిత్యర్థః 

ట్రీ, అతవీవ=కనుక చే (పుత్రునికి ముఖ్యాత్మ త్వము గలుగుట వేఠ). ఆక నిజకం, డ్ 
యగు తాను, సత్యపి=ఊండినను, "సపుత (తృస్య=పుత్రు లు "లేనివానికి, లోక? చరలాకము' 

నొ స్టీజలేదు. హి ఈయర్థము పురాణ “ప్రసిద్ధము మసీప,ళాశ$=విద్వాంనులు, 'అనుళిష్టంజు 

కితీశుండై నాప్పుత్ర మేవచపుత్రు న లోకస్టంజ పరలోక సా ధనముగ, ఆహు?=వెపె ప్పెదరు. 

తా, లొ నుండినను కునూరుయ లేనియెడల పరలోకము లే దని 
శక తీ చెప్పుచున్నది, ఇంకొక శ్ తి సుతుతుండగు వ్ర పుత్రు, తుండు పరలోక 

సాఫన మని చెప్పుచున్నది, కనెనబట్టి పరలోకసాధన En పుత్రుల 

తనకంటె ముఖ్యం డని వూపు సహస వాదము, 

అవ, ఇసాలోక్రనుఖమునకును ప్పుత్సుండే కారణ మను శ్కుతిని పఠించు 

చున్నాడు! 

సో మునుహ్యలోకో జయ్యస్స్యాత్చు శే, తై ఊఉ వేతరేణ నో, 

ముమూ్తు ర రృంత్ర, యేక్సు త్ర తం త్వం బ్ర బి చూత్యాదిమం త్ర తకః 06 

వ్యా. ఇదాసీ " -మెహిక కనుఖస్యాప్ పుత్ర ఊటకక్వవ్ర తిపొదనపరం “సోజైయం 

మనుష్యులోక 8 పుత్రే 'ణెవ జయ్మో వ నాచ్యేనక కర్ణ కోరి ళు శ్రుతి వాక్యమర్థతః రఈ5ఠరతి.--వును 

ష్నులోక ఇతి మకుష్యలోకనుఖం తే జవ జయ్యం స్యాత్సంపొద్యం స్యాదితలేణ కరా 

దినా సాధనాంతనేణ నో వవ భవత్ స ళు ఫ త తృశాన్యన న్న నుఖసాధనమపి థధశాదికం నిశ్వేద 

జనకం భవతీతి భావః, అమళిషం పుత్ర తం రోక్యమిళ్య శ్ర శ్ర పుత్రానుశాసనము క కం. ఇదానీం 

తస్యావసరం తన నృ౦త్రాంశ్చ దర్శయర.._.ముమూర్థురిన్ ఆదిశబేవ “త్వం యజ జ్ఞన్వం 

లోకి ఇతి మంత్ర న్ హ్యూశే, 'వఖి స్వం బ్ర పే” త్యాది స్త్రీ ని భి ౧ త్రై కి ముమూర్డుః 

సిశామరణావనశే ఫు త్రం నుం శత్రయేత్ పతన సనుశాననం “పర్యాదిక్యర్థ. 

3 
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టీ, మనుష్యలోోక8=మనుమ్యలోకము, పుత్రే లైన = కుమారునిచేశనే, జయ్యాః= 

జయింపశక్యము, స్యాత్ అగును, ఇతెరేణ=మలియొకదానిచే,' న (జయ్యః-స్యాల్ j= 

జయించ నలవి గాదు. ముమూర్తుః = మరణిువం దలంచినవా:డు. పుత్రం = పుత్రుని, 

త్వంజనీవు) బవా=బ,వామవు; ఇత్యాదిమంత్ర కై! = ఈ మొదలగు నుం త్ర, ముల చేక, 

మంత్రయేత్ = అభిమం త్రించవలెను. 

తా. నునుహ్యలోకమును పుత్రునిచేతనే జయింస_ నగును, 

అన్వసాధనములచే జయింప శక్యము గాదు, మరణించునవుడు “త్రం 
అద వీ య్ "జై ౧ నః బ్రహ్ (నీవు ద్రివామవు) అను మంత్రమును చజెప్పుచ బుత్రుని ఫి 

మంతి ౦పవ లెను, 
Wy 

ఆప, ఈయర్థమును ముగించుచు న్నా (డు: 

. షం శా నో, ఇక్యాదిశ్రుతయః ప్రావాః సుత్త కర. మ్, a 

లౌెకికా అవ్ పుత్రస్య ప్రాధా స్రమనుమ స్ . ( 

వ్యా, ఊ _క్షమర్థం నిగమయతి---ఇత్యాదీతి. న కేవలమయం శ తిసిద్యా౭ర్థః 

కింతు లోక ప్రసిద్ధో౭పీశ్యావా._ లౌకి కా ఇతి, 

టీ, ఇత్యాది శుశయః = ఈమెందలైన |శుతుల్కు పు త భార్యాదిశేషతాం = 

సు తృభార్యాదులకు శేషత్వమును, ప్రాహుః = చెహ్పుచున్నారు. లౌకికాః = పాొమరు 

లును వుశ్రస్య = పు త్రునకు ప్రాధాన్యం = ముఖ్యత్వ్వమును; ఆనుమన్వ తే = చెస్ట 
చున్నారు, 

tt ఎట్ a న క జ్య తా, శ్రుతులును పామరులును వు త్రై ఫా రార్థదులకు తా నువ 

కరణ మనియే చెప్పుచున్నవి” అని పూరవమీవాదము, 
ఆవ, ఈయర్థముశే చెప్పుచున్నాడు... 

9 జా యు దది నో స్వన్మన్య లేవి ప్లుల్యాది రన ద్వి త్తాదినా యథా, 

తశ్రైవ యత్నం కురుతే ముఖ్యాః పుత్రాదయ_స్తతః, 38 
వ్యా. తదేవోపపాదయలి.స్వసి న్నితి. న్వసిన్నిత్రాణొ వశేనాదిశబ్రేనభార్యా 

దయో గృవ్యాంతే. ద్వితీయేన కేత్రాదయః., ఫలితమాహ_ ముఖ్యా ఇతి. యస్తాళ్స 

ప్రయాసం సోఢ్యాకి పుత్రాదిజీవనో పాయం సం-పాదయ తి, తత న్తసాత్పుత్రాదయో 

ము ప,ధాన త్వరః, ఖ్య్యూకి ప్రధానభూతా ఇత్యర్థః 
టీ. స్వస్తిక్ =తాను)ు మృలేఒపీ=చచ్చినను, పుత్రాదిః = పుతభార్యాదికము; 

విత్తాదినా = ధనము నేత్రము మొదలగువానితో, యథా = నీప్రకారము, బీవేల్ =, ర 
జీవనము చేయునో, తణై వ=ఆ ప్రకారము, యత్నం = ప్రయత్నమును కరు తేజచేయు 
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చున్నాండు. తతః = ఆ 'హీతువువలన; పుత్రాదయః = పుత్రుండు మున్న గువారలు, 

ముఖ్యాః = (ప్రధానులు (ఆగుచున్నారు 

తా, తొను మరణించినను ప్రతే త,భార్యాదులు సుఖముగా 
జీవించుటకుంగాను తన జీవితమునంతయుూుో యత్నించు చున్నాడు గాన 

పతే తృభార్యాదులే ముఖుగ్ధా లని చెప్పనొొప్వును, 

అవ. ఇట్టు లోక చేద ప్ర సూణములతో పుత్రాడులన స్వాథాన్యమును జెన్పంగా 

దాని నంగీకరించుచున్నా డు: | 

నో, బాఢమేకావతా నాత్తా "శేషు భవతి కస్యచిత్ , 

గౌణమిథ్యాముఖ్య భేదై రాళ్తా యో భవతి త్రి థా, స్ో 

వ్యా, ఏవం వేదలోక వ ప్రసిద్ధిఖ్యాం (ప్రదర్శితం ఫుక్రాదిప్రుభాన్యముంగికరోలి-..- 

బాఢమిలి. తర్వాత రశ్ళేషితోబహాదనం వ్యావస్యేదిక్యాళంక్యాహాఏ కావ లేతి, 

నీతావతా పుత్రాదేః క్వచిక్నా)భాన్యము స్తీ త్యేశావతా నహి ట్ర్రతిజ్ఞామాత్రే ణార్థ, 

సిద్ధి రిత్యాశంకగ య శ్ర య శ్ వ్యవహాశే యస్య యస్యాళ్మ త్వం వివత్యు లే, కన్య 

తస్యా న నః తత్ర త ర్త ప్రాకాశ్యదర్శనాయాపోరాక ల్వేనాత్త క్రైనిధ్యమాహాం 

గారి. గాణాత్తా మిథ్యాత్తా ముఖ్యాతా వేత్యయమాత్తా త్రిఛా భవతి, 

టీ. బాఢం=సరి, వతావతా = ఇంతశమ్మాత ముచేత, ఆళ్తాజఆత్మ కన్య చిత్ = 

'జేనికిని శేషం=డఊవకరణము, న భవరి=కాదు. అయం అత్తాజఈయాత్ర్త్య్ర గెౌణమిళ్య్యూ 

ముఖ్యభూ తై = గ్ "ణాత్మ యనియు, మిథ్యాక యనియు, ముఖా్యతృ యనియు నిట్రి 

"భేదములచేత, తి ల్రీథా = మూండు విధములు గలది భవతి=అగుచున్న ది. 

తా, మంచిది. నీవు శు శత్యర్థము చేతను లో కానుభవము చేతను 
ఆత త్మ యన్యమునకును నంగ పాటవ “అట్లు గాదు, ఆత్మ (గగ గాణాత్త (2 

మివ్యాత్మ (వ్ర ముఖ్యాత్మ యని మూండు తెజంగులుగా ఇప్పనగుసు, 

అవ, అళ్ళ గాణ మని చెవ్పంబడినట్లు లోక్షమం దుదావారణ ము: 

న్లో, చేవద త్తస్తు సీంపశోఒయమి త్ర్యైశ్యం గొణమేతయోక్య _. 

'భేవస్య భాసమాన త్వాత్పు త్రాదే రాత్మ తా తథా, 40 

క జ క వ్యా తత్ర, పుత్రా జేశ్చాణాశ త్వ ప్రదర్శనాయ లోకే గాణ పృయోగముదానా 

రతి దేవద త్త ఇతి. ఆయం చేవడశ్తః సింహ ఇతి యల్ దేవద_త్తసించారోా కై క్షం 

త ద్దొ'ణమాపచారికం; త్ర త్ 'వ్పాంళతుమావా....వతయోరితి. దార్జాంతి"కే ఉఇమూజబజయ తైల 
ళు 

పుతాజేరితి. 
టీ 
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ట్రీ. ఆయం చేవద త్తస్తు=ఈచేవదత్తు. డయి'తే, సింవాఇతశి=సింవా మనెడి వ్యవహార 

మందు, నీతయో!=ఈ చేవద త్రసీంవాములకో, ఛేదస్య = భీనము, 'భొసమాన తాట్టల్ = 

స్ఫురించుటవలన, ఐక్యం=ఆశెండింటికిని నల ఏకకర్షమా, గాణం=టు పబారిక నుగును. 

కథాంతప్రశారమం పుత్రాదేః=పుత్రుండు మున్నగువానికి, ఆత తా=అత్మత్వను ౫ *౯ 

ను. 

"తా, దేవదత్తుడు సింవాము ఆనునప్పుడు నీంహామువంటి వా 

డని యర్థము గాని సింహమును అతడును నొక? యని యర్థము 

కాదు. ఆట్టులే నా కుమారుడే నే ననుటలో కుమారుడును తానును 

నొక్కటియే యని యర్థము కాదు, లాభనస్టములయందు వుత్రాదులు 

తనయంత బాధ్యులే యని మాత్ర, మర్థము, 

ఆవ మథ్యాశ్వమును నియాపించుచున్నాండు:--- 

శ్లో, భేదోఒ్తీ వంచకోశేషు సాకీణో న తు భాత్యసౌ, 

మి ఖాత ౮” ఒ౩క8 కోశానాం స్థాణోశ్చొరాత్మకాొ యథా, శే! 

వ్యా అనంతరం మిథ్యా తానం దర్శయలి_ భేద ఇతి. వంచకోశేహోష్టనంద 

మయాద్యన్నమయాం తేషు పంచను కోజేవు సాత్నీణస్సకాశాదిష్టద్యమానో౭._వి భీదో 

నావభాన లే. అత స్తేషాం మిథ్యాత్శత్వమిక్యర్థః. మిథ్యాత తే దృహాం తేమావహా= 

స్థాశోరితి. న న్తుకళ్ ఎరాద్భిన్నస్య స్థాణేళ ఏరరూవత్వం యథా మిథ్యా తద్వది త్యడ్ణ రం 

టీ. సంచకోశేవం=అన్న మయాదికోశములందు సాతీణక=సాత్నీయగు నాత్తకు; 

ఛేదః= భేదము, అ స్టీజకలదు. అసౌ=ఈ భేదము; న తు భాతి=ప్రకాళింపదు. ఆత8= ఈ 

హూతువువలన, స్థాణోః = మోడునకు, చోరాక తా యథాజచో రాత్మకత్వమువ శె, 

కోశా నాంజపంచకోశములకు, మిథ్యాత్య ఆజ=మిథ్యాత్మ తర్వము; కఖా=అట్రిది, 

ఈ, అన్నమయాది పంచకోశములందును, తత్పాయయగు కూటస్థు 

నకును భేదము కలదు. అయినను నది తెలియుట లేదు గాన పాల 

ములో పాతిన మొద్దు దొంగ గాశపోయినను, వొంగ యని భ్రమించి 

నట్టు, కంచకోశములు ఆత్మే గాక పోయినను నయ్యవి యాతే "యని 

శ్రమింతురు గాన నయ్యని మిథ్యాత మనంబడును. 

అవ, ముఖ్యాత్య్మత్వమును నిరూపించు చున్నా (డు. 

న్లో, న భాతి ఛేదో నాష్య్తీ సాతీణో ఒప్రతియోగిన,, 

సర్వాంతర త్వా త్తని వ్ట్్ ముఖ్యమాత్మ త్వమిష్య లె. 4, 
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వ్యా, ఏవం గాణమిథ్యా తానావుపపాద్యేచానీం సాశీణో ముమ్ల్య్యూత, త్వ మువ 

వాదయలి---న ఛాలీతి. సాతీణస్సాతీరూపస్యా తనో సౌణాకనః ఫుత్రాజేరివ కస్తాదపి 
ఛేదో న భాతి మిథ్యాత నో చేవోచేరివ భేదో నాస్త్యపి, త తోభయత్ర త, హేతుః అప్రతి 
యోగిన ఇతి హేతుగర్భిశం విశేవణను ప్రతి యో? కాష్ట ర్యథా “ఛుక్రాకెళ్టేవణర 

స్వయం (ప పృతియోగి విద్యతే నె చెవం స్వస్య పస్తుభూత; కళ్ళితృ0యోగస్ట శ 'చేవశ జే 

సృర్వస్వారోడికత్యాదితి భావః, నను భేదాభావేన సాక్షీణో గాణమిథ్యాత కే మా 

భూతాం, ముఖ్యాత త్వం తు కుత ఇళ్యత ఆహ-_సర్వేతి, సర్వస్థాద్దేవాపుత్రాదేరాంత 

రతా తృర్వసాత్నీ ణః ప్రుతీచనృర్వాంతర ల్వేన ప్రతీయమానత్యా క్రసెవ సాకీ ౭ 

వవాత తత్వం ముఖ్యమనాపచారికమిప్య లే అభ్యుపగమ్య త ఇత్యర్థః, ఆకే సోదమనుమానం 

సూచికేం--విముక్రస్సాతీ ముఖ్యాత్తా భవితుమర్హ తి సర్యాంతరళ్వోత్. యో 

ముఖ్యాత్తా న భవతి స సర్వాంతరో౭పి న భవతి యథావాంకారాదిరితి శీవలవ్యతినేకీ. 
టీ. అప్రతియోగినః = తనతో సమాన మగు మజీయొక సత్యపస్తువు లేని, 

సాక్షీణ=ఆత్తప క్కు ఇశేద$= భేదము, న భాలి=ప్రళాళించుటలేదు. నావ్య ప్లి=లేనేలేదు. 

సర్వాంతరత్వాల్ = అన్నిటికిని లోని దగుటవలను తన్యైవ=ఆసావ్షీశే ముఖ్యం = 
ముఖ్య మైన, ఆత త్ర త త్వం=అత్త త్ర పము ఇమ్య'తే = అంగీకరింపబడ: చున్న ది. 

తా, సాటిమై : తన్యము తనకం శ వేజుగు సత్యపదార్థము లేమిం 

చేసి చేనికం'బను “వేలు గాదు, అందువలన నది కనుపించదే. అన్నిటికి 

నం త్ రాత్రే త గనుక ముఖ్యాత్మే యనంబడును, 

అవ ఇట్లు ఆత్ర తీవిధముగాక; ఫు త్రులే ముఖ్యాత్మ యని చెప్పెడి శ్రుతి 

శేమి సమాధాన మనిన జెవ్వుచున్నాండు:-- 

. శ్లో, సత్యేవం వ్యవహా శేషు యేషు యన్యాత్మేతో తోచితా, 

తేషు తెసి REY శేదిత్నం సర్వన్యాన్యస్య "సేనతా. 43 

వ్యా. భవత్వాత్త త్రై విధ్యం. పుత్రాదేశృేషిత్వాభిధానే కిమాయాకమిత్యత 

ఆవా---స త్యేవమితి, నీవమాత తై శ్రైవిభ్యే సత్వపి వీమ లౌకికవై దికలతృణేవు పాలన 

పోషణ బ బ్రవ్యతత్రానసంధానాదిష వ్యవవోరవి 'షేష్ణయస్య పుత్రాదే రేవాదేస్సాత్నీణో 

చా ఆత త తముచితం భవతి "లేమ తస్య పుత్రాదే ర్లేహాదేః సాకీణోే వా శేషిళ్యం 

ప్రథాన క్వం ఆస్యస్య కద న్టలిరి కస్య సర్వస్య శేషశా ఉఊపసర్జనత్వం భవతీతి శేషః. 

టీ. నవం సతి=ఇట్టులుండణగా, యేషు వ్యవహారేషు = ని వ్యవవారములయందు 

(పాలన పోషణ బ పోత త్వ్వానుసంధానాది వ్యవవాోరములయంద్చు, యన్య=వీపుత్రాది 
Wade 

కమునక్కు అక్మతా = ముఖ్యార్మే తరము, ఉచితా = తగ్గియున్నదోో లేము = ఆవ్యవ 
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హారములయందు, తన్యవ=ఆపు త్రాదికమున తే, శేషి శ్వంజుస్రాధాన్యము, భవతి=అగును, 

అన్యుస్యజఇతరమెన సర్వస్యజసకలమునకు, శేవ తా=అప్రాధాన న్యము, (అగుచున్నది. 

తొ, ఇట్లు ఆత్మ కు తె ్రైనిధ్యము న గుచుండంలా, వలౌకిక 

వై దికలవణములు గం ల పాలనపోషణ బ్రహ హాత ₹ త ఆ్వ్వానుసంథానాది వ్యవ 

పవి సేషములందు, వీవు_త్రాదికమున కయినను, చేప పహోదికమున కె నను, 

సాతశీ-క నను నుఖ్యాత్తత్వము తగియుండునో అట్టి వర్థినహారముల 

యందు ఆ పు త్రెదికమునశై నన్కు దేహాదికమునశై నను, సాఖీకై నను 

ము తతగనమును, దానికంశు అన్నవముగు సర1మునకును అఆముఖకత 

చు హోము. త : 
అవ, దీనినే స్పష్టీకరించుచున్నాండు:.-- 

న్, నముమూరక్షో ర్లృహరమూాదా గెణాతేవో సయుజ్య కే, వే 

న ముఖ్యాణా స మిఖ్యాత్తై పుత్రి, క శేష్ ఛవత్యతః . IE! 

వ్యా. వీశచేవ ప్రవంచయితి-__మమూర్జోరిత్యాదినా శ్లోకపంచశేన, గ్భవా 

రకాడా కర బికేషే గాణా.శ్రైన సుక్క భార్యాదిరూష, వీవోవషయుజ్య లే ఉఊవయంకి'భవతి, 

ఉత్తర శ్రే జిబీవిృ త్వాదిత్యర్థః, ముఖ్యాత్తా సాకీ నో వయుజ్య తే. అవికారిశ్వాన్నా పీ 

మిథ్యాతా. తస్య మరణోను ను ఖత్యాదిలి భావి. ఫలితమావా=పు త (త్కకితి. స్పష్టం, 

టి, ముమూర్దోక = = బావకి సిద్ధమెన వానికి గృహరతాడా = = ఇల్లు కాపాడుట 

మొదలగు వనులయందు. గాడాశెవ = గణాక్త యగు పత్తు "జే, ఊవయుజ్య తే = 

= ఉఊపకరించుచున్నా (డు, ముఖాన్ట్తా = ముఖ్యూత, యగు సాక్షీ వైతన్యము, న (ఊప 

యుజ్య లే) = పయోగింపదు. మి థ్యా క=మిఖ్యాత యగు శరీరము, న జ=డావకరింవదు. 

ఆత$ = ఈహేశువువలన, పుత్రః=గొణాత్త్మ యగు పుత్రుడు, "శేష్ = పృథానుండు, 

భవతి = ఆగుచున్నా (డు. 

తా చనిపోయెడువాడు తన కుటుంబవ్యవహో హారనుల నెర 

వేప్పుటకొటకుం బుత్రు నే యవేక్రీంచును, ఆ వనికి శీఘీములో నశింప 
బోవు శరికముగాని, నిరెషకారనుగం ముఖ్యాత్మ గాని ఉవయోగింపనా, 

అందుచేత గౌణాత్మ యగు వుత్రుంటే యవుడు వృథాను డగును. 

ఆవ, గృహరమొదివ్యవవారముల పో గాణాత్మ్య యగు పు తుని చేల స్వీకరింవ 

వలే సనీనం జెప్పుచున్నా (డు: 
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న్లో అభ్యేతా వహ్నిరిత్యత్ర, స న్నప్యుగ్నిర్న గృవ్యాతే, 
లా 5 జ జః 1 

అయోగ్య త్వేన యోగ్య త్వా ద్వటు రవాశ్ర, గృహ్య తే, వలి 

వ్యా. ఊగే గృవారశాదివ్యవహాశే సత్యపి స్వసిక్ పుశ్రాదిస్వీకాశే దృష్రాంతక 

మాహ----అభ్యేలేతి అయమౌయ్యతా వహ్నిరిత్యసి క ప్రయోగ స్వరూపే22 విద్య 

మూనో౭_్యగ్నిశ బార్థ లన న గృహ్య తే కస్యాభ్యేళ్చశ్వాయోగాల్ . కింతు అయ్య 

అక 9 
కృత్య యోగా వటుర్రాణవకనివ అశ్రాన్మీన్స )యోగో అగ్ని శబ్దార్థ ల్వేన గ్భజవ్య్యా 

రయూగ్యత్వా దిత్యర్థః. 

టీ. వహ్నిక8=అగ్ని, అభ్యే లే తి=అధ్యయనము చేయునదియగు ననెడి, అల, = 

ఈ ప్రయోగమందు, అగ్ని కిఆఅగ్నీ, సన్నపి = నమోవమ౦దు౦ండినను, అయోగ్యజ్వ్వేన = 

యోగ్యత్వము శేమిచే, న గృవ్యాతే = అది గృహింపబడదు. అత్ర = ఈక రాగ 
హై త్ (టా 

మందు, వటులేవ = వటు: డే యోగ్యళ్వాజ్ = అధ్యయనము చేయుటకు రమాగన్యం 

డగుటవలన, గృహ్యుతే = అగ్నిశబ్దమువలన గ్రహింపంబడును. 

తా. ఈ చదువుకో నెను వటువు అగ్ని యే యని యెనంకేని వల్కె_ 

నేని యగ్నిసముం డగు వటువునే గృహించెదము గాని యగ్నిని గ్రషాం 

పము, అగ్నికి అధ్యయనము చేయునట్టి సామర్ధ్యము "లేదు గాన చానిని 

గ్ర హింపజాలము. అసహ్లేగ ఫహరత.ణాదివ్యాపారములందు మురణామయు 

నకు సంనిద్ధుం డగు తా నుసయోగింహడు గాన గెణాత్త యగు 

పుత్రుంయి స్వేకరిందంబడుచున్నాండు. 

ఆవ. మిథ్యాత ళ్వప్రాథధాన్యమును జెప్ప చున్నాడు; 

న్లో, కృశోఒహం పుష్టిమాప్స్యామా త్యాడా దేహక్మ తోచితా, 

'న పుత్రం వినియు_కేఒత్ర వుష్టి పాత్వన్నభ క్షణే, 46 

వ్యా. ఏవం గాణాళ ప్రాధాన్యస్థలముదాహృళ్య మిథ్యాత్మ ప్రాధాన్య స్థలముదా 

హారతి.--కృశ ఇతి అహం క్పళో జాత అతోజన్న భకణాదినా పుష్టిం సంపాద 

యిమహ్మా మీత్యాదొ లోకవ్యవవా రేఒన్న ఛతణయోగ్యనృ 'జేవాన్నై వాత్త్య్మ త్వం 

ఫీతుముచిళం ఊ _క్షమర్థం లోక్షవ్యవహార, పృ దర్శ'చేన దృఢథయతి=పు తృమితి. 

టీ. అవాం = నేను కశ 5= చిక].యయం న్నాను. పుష్టింజబలమును; ఆప్వా వని wm 

పౌందంగలను. ఇత్యాదొ” = ఈ మొదలగు వ్యవహారమునందు, 'దేహాత్మ శా = మిథ్యా 

భూత మగు డేహాత్త, తయ్ ఊచిశం ఆ గృహింవందీగినది, అత్ర, = ఈపుషి, "మీూత్షన్న 

భక్షణో = బలమునకు కారణనుగు నన్న భతణమునందు, పుత్రం = కుమారుని, న విని 

యు క్షే. = ఉపయో గింవ(డు: " 

గ 
WU 
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తా, నేను చిక్కియున్నాను. నాకు బలము కావ లెను, అని 

యవేతుంచినవుడుు వుష్టిపేతు వగు నన్నభతుణమునకు తగిన, 

మి ఖ్యాత్మభూతమగు శరీరమే యువయోగింపంబబడు చున్న ది, గ "ణాల్మే 

యగు ఫుత్రుం డచట నుపయోగింపబడయ, (ఆపని కాతం డనర్హ్హుండు 

గాను ఇట్టిచోట మిథ్యాత్మ యగు శరీరము గాణాత్మ యగు పుత్రుని 

కంకు ముఖ్య మైనది, 

అద. మఆియొక దృహాంతమును జెవ్వు చున్నాడు: 

శ్లో, తపసా స్వర్షపేహ్యూమాత్యాదా కర్రాతృతో చితా, 
గ ఆల క క 

అన వేశ్యు నపుర్శోగం చ రెక్కృచ్చాాదికం తతః 47 

వ్యా కించ. కవసేలీ. యదాకు తవః క ఎత స్వర్ణ ౦ సంపొదయిషహ్యా 

మో త్యాది వ్యవహారం కరోతి తదా క ర్హృశబ్దవాచ్యవిజ్రానమయనై నవత త్వముచచితం, 
వావి య ల So యష్ ఆశీ 

న 'ేవోజే రిత్యర్థః. త జేవోపపాదయతి...-అన పే తేలి. యతో న జేవాస్యాత త్వ 

ముచికం శతో దేహభోగపరి త్యాగఫూర్వకం  కర్తురువకారకం కృచ్భ)చాంద్రాయ 

కాదిక౦ చరతీశ్యర్థః, 

టీ. తవసా = కవస్సు చేశ; స్వర్షం = స్వర్గమును] వహ్యామి == పెందంగలను 

ఇత్యాదె'=ఇది మొదలగు వ్యవహారమునందు (యతః=నీ హేతువువలను),; వపుర్శ్ళోగ౦జ 

శరీరభోగమును, అనెపేత్యు = కోరకు కృణా న్స ఛ)దికం = కృచ గృ్రచాంద్రాయణాది వృత 

ములను, చలేత్ = ఆచరించునో, తతః = ఆెహీతువువలన, క ర్త తా=మిఖ్యా భూళ 

మగు కర్రా కత్వము, ఉచితా = తగియున్నది. 

తా, నేను తపస్సు నాచరించి స్వరమును పొందెద నని యెంచిన 

వాడు శరిరభోగములను త్యజించి యుసవాసనుల నొనర్పు 

చున్నాడు. ఈపనికి మి థ్యాత్మ్య యగు. స్థూలశరిర మువయోగవడదు, 

అందువలన నట్టి కర్తాత్త య్ యావ్యవహారమునందు ప్రథాన మగు 

హం. 
అవ, ముఖ్యాత్త్య స్థలము నుదావారించు చున్నా (డు: 

నో, మో చన హమిర్యత్ర యు_క్షం చిదాత్మత్వం తదా ప్రమా, 

కద త్తి శ్రా io తదా త్తి గురు సా భారం నతు కిం దిచ్చిశీర్ష తి. జేర 

వ్యా. కించ మోమే౭.వహమితి. యదా పుమాక్ శమాదీన్సంపాద్య ముక్తిం 
హ్రాప్సా మోతి మతిం కరోతి...తదా గురుశా స్తాభ్యామార్యోవదేశ వాక్యార్గవిచార 
జన్యాపరో త జ్ఞాచేనావాం క్ల ర్రాద్యాతా సచ్చిదానంద బృహాహమ సీ రి చిచాతానమవ 

నా శ 
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గచ్చతి, కస్య చిదాత త్వ మేవోచికం, నను తత్ర క్ట ర్రాద్యాక్శక్వమిత్యర్థః, “సత్యం 

5 క ల 3 ఛి 

జ్ఞానమనంతేం బ్ర విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మా అనంతరో చాహ్యూః కృత్సష్నకి 

ప్రజ్ఞాన ఫఘనవీ వే త్యాదిశ్ఫు 8. 

టీ. అవాం=శేను, మోహ్యే = ముక్తుండ నగుదును, ఇత్య త్ర =ఇట్టి వ్యవహారము 

నందు, చిదాత త్వం = చె కన్యాత కళ్వము; యు కేం = తగియున్నది. తదా = ఆ 

రీ యెలా అర్ర — 

సమయమునందు, పుమాక్ = పురుషుడు గురుశా స్తాభొ్టి = గురువు చేతను, శాస్త్రము 

వేళను; తల్ =ఆ చిదాత కత్వమును) వే ర్రి=తెలిసీగొనుచు న్నా(డు, కించిత్ = ఇంచుక 

యును) న చికీర్ణ తి = చేయనెంచండు. 

తా. నేను నుక్తుడ నగుదును అని వ్యవహరించునపుడు, 

మిఖ్యాత్మ యగు 'చేహను మోతుమున కెర్హ్యము కాదు, గౌణాత్మ 

యగు పుత్రుండును దాని కస్టడు కాండు. చి ద్రూపమగు తన స్వరూ 

వమే యర్ష ను కాన నదియే యా వ్యవహోరనమునందు నుఖ్యము, 

ఆవ, ఆయా వ్యవహారములం దయ్యవియే (పృథానము లనుటకు  దృష్టాం 

తము; 

రా అట ర అదర ల జో దో 

న్లో = యి వ్రత త్రాదయో యద్వద్బృ నౌాస్పతిసవాదిషు, 

న్యవస్థితా స్తథా గొణమి థ్యానుఖ్యా యథోచికమ్. 49 

జడ = జ 

వ్యా. ఉదావ్భృుతానాం తృివిధానామాక్క నాం వ్యవహారవిశే జవ చృవస్థయా. 

~ ద ( Fh, Dat 

ప్రాథాన్యే దృష్రాంతమావా---విబలి, యథా బ్రావాణో బృవాస్పతిసపేన య 

లేళ్యత్ర బ్రావాణనై న్టినాధికారో న త త్రియవై శ్యృయో!. pl రాజనూయీన 

క్ర “4 
( 

యజేలేత్యత్ర, రాజ్ఞ ఏవాధికారో న బ్రావూణవై శ్యయోః. "వైశ్య దై శ్యస్తోమేన 

రి ఇ, "వ్వ 

యే లేత్యత, వై శనై వాధికారో చేతరయోాక. విపం గాణమిథ్యాముఖ్య భేదానా 

మాత్ర నాం యథా యోగ్యం సో్పోచికవ్యవహో నేమ ప్రాధాన్య మితి భావః. 

ప = 55 బృవా 
టీ. విప్రతుత్రాదయః = బ్రావాణుండు క్షత్రియుండు మొదలగువారలు; బృ 

స్పతిస వాదివుఐబృ్బృవాస్పతిసవనము మొదలగు క తువులయందు, యథా ఇ ఏవిధముగా, 

వ్యవస్థితః = నియమింవంబడియున్నారో, తథా = ఆవిధనుగా, యథోచికం = తగు 

రీతిని గాణమిభఖ్యాముఖ్య్యాకి = గాణమిథ్యాముఖ్యాత్మలం; వ్యవస్థితాః ఇ నియమించ 

బడియున్న వి, 

తా. బృహస్పతిసనన మను క్రతువునందుః. జ్రావ్యణు౯డే 

ముఖ్యుడు. రాజసూయయాగమున తు, త్రి యుయే పృథానుడు, టె వ్ట్ $ 
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ప్రోమమునకు వై శ్యుండే యర్హుండు. ఇక్షే గృహరక్షణమునకు గౌణాత్మ 
యగు పుత్రే, (డును, పుష్టిల్ ఏ మి థఖ్యాత్మే యగు శదిరమును, ము | 

హా చిద్రూవ త్తు ముఖ్యములు, 

అవ, . పృలికమును జెప్పుచున్నా డు? 

ర్ట 5 అం ప్ల వో) ౧66 న్ న్, తత్రతత్రచితే వ్రతిర త్శన్యేఐ తిశాయిని, _ 

అనాత్త నితు తచ్చేసే ఫీ చృిలిరన్భ్టక నొ నోభయమ్, §0 

వ్యా,  ఫరికమాకాడాకత్ర తలే తి. యస్మీక్ యస్మి న్యవహాశే యో య ఆత్తా 
ఉఊచితో భవతి. తత్రళక్ర, శసిం స్పసి సొన్ట్యవహాశే ఉచిశే ఉవయోగ తయా ప్రథాన 
భూశే ఆత కశ్యేవ ప్రీ “ప లిరరశాయేన్ ఆరికయవలీ, తచ్చ తస్యాత నః శేష శేష. 
భూతేజనాత్త ని అక త వ్యతిరి శే ప్రీతిః ప్రీతిమా త్రం న నిరతిశయం ప్రేమే త్యర్థః. 
అన్యత్ర, ఆక్క క చే వేభ్యితన న ప నోఘయముఫ్యవిధమవి డ్రేమ నా స్టీక్యర్థః. 
“క కృత్సకత్ర = అక్కడక్కడ, ఉచితం=తగిను ఆశ చ్యేవ=ఆత యం డే, తతి 

శాయినీ=ఆధిక మేన ప్రీతికా్రేమ అ అ స్పి=శలదు. తచ్చ మే=అట్టియాత్య కు వరికరమగు, 

అనాత్మ ని తు=అనాత్మ యండి దే, కీ వై ద్రీతోజ ప్రేమమ్మాత్ర ము, అన్యత్ర = = 'ఇతరస్థలమందు 

ఊభయం = ఊభయమును, న = "లేదు, 

తా, వ వర్యవహారమం దే యాత్మ యూ. చానియం దధిక ప్రీతి 
యుంవును, దాని యుపకరణమునందు వ్రీ తీమూర్ర ముండును." తక్కిన 
వానియందు ప్రి తి గాని పరమ ప్రీ, తి గాని యేడియు నుండదు. 

అవ, “అన్య, ని అని ఇప్ప” యన్యపదార్గమును విభజించు చున్నా (డు; 

నొ ఉవేత్యుం చ్వేచ్యమిత్యన్యట్టే థా మార్షళృణాదికం, 

ఉపేత్యుం వ వ్యాఘ+సర్చాది 'ద్వెష్యు మేవం చతుర్విధమ్. ల్] 

వ్యా, అన్యత్ర, నోభయమిత్య శ్రాఖిహితస్యాన్యశబార్ధస్యా వాంతర భేద మాహ 

ఊపేత్యుమిలి. అన్య దన్యదిత్యుచ్యమానం వస్తు ఉపేత్యం ఊపే ళూవిషయః జ్వేష్యం 

'చ్వేమవిషయశ్చేతి ద్విధా ద్విప్రశారం భవతి. తదుభయముదాహారతి.._మా శ్రేతి. 
మార్చ గతం తృణలోష్టాదికము పేత్యుం స్వన్యోవద్ర, పదవ హేతుర్వ్ర్యాఘావికం జ్వేష్య 

మిత్యర్థీః ఫలిత మాహ=-వఏవమి శి. 

టి, అన్యోల్ =అన్యపదార్థము, ఆ పె మ్యుంజట్ పేత్యు మనియు ; చ్వేష్యంజ ద్వేవ్య 

మనియు, 'చ్వేధాజ =రండు విధముళం, మార ర్ల తృణాదికంజమార్ష మందలి గడ్డివరక మొదలగు 

నది, ఉెపీ త్యం=డాషీ పేతు మని చెప్పబడును. వ్యాఘ్యసర్బాది= పెద్దపులి -పొము నెనుధ 
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లగునవి, బ్వేవ్యం=ద్వే వ్య మని వెవ్పయుడును. నీవంజ ఈవిధము గా(పదార్థ శ=పదార్థము), 

చతుర్విధం=నాల్లు విధములు గలసి, 

తా, ముఖ్యాముఖ్యాత్త లకం మె (ఆత్త తచ్చేషములఅకం జ) అన్య 

శబ్బముచేం జెప్పంబశు వస్తువు ఉవేత్యుము, చ్వేష్యును నని ద్వివిధము. 

మొర్షమం దుండు గడ్డిపోచ మట్టిగడ్డ మొదలగునవి ఉవేతు సములు, 

ఉపద్రవమును గలిగించు చార్టఘసర్బాదులు 'జ్వేహనిషయ నులు, ఈ 

వ కోరము లోకమందు చతుర్విధవ స్తు స్తువ్చలు గలవు, 

అవ. ఈ చాతుర్విథ్యమునే చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, అత్మ తాశేష ఉ వేవ్యం చ ద్వేస్యం చేతి చతుర్ష ఏవి, 

న వ్య _క్షినియమః కింతు తృత్తత్కా ర్యా తృథాత థా, ర్ి 

వ్యా. చాతుర్విధ్య మేవ దర్శయతి---అశే తి. నన్వాత్తాదీనాం చకతుర్ణామతి 

వ్రీయతమత్వాడికం కిం నియతం? చేశావా చతుర్దే పీతి. అయమేవ వ్ర్యత 

మో౭య మేవ (మ్రీయః, ఇదమేవో పేత్యం, ఇద మేవ 'చ్వమ్యం నాన్యదితి నియమో 

న్నాస్తీత్యర్థక. కం కర్షీత్యత అవా---కిం ల్వితు, తస్తా శ్రస్థాత్కార్యవిశేషాదుపకారాది 
రూపా కథాకథా వ్రీయాదిరూపే సేఠ్యర్ణః 

ట్రీ, అత్తా = ఎతక యనియు, శేమఃజశేవ మనియు, ఉెపేత్యుం చ= ఉెపీక్యు 

మనియు, 'ద్వేష్యం చేతి=జ్వేమ్య మనియు; చతుర ఏపి=నాల్లింటిలో, వ్య _క్తినియమః = 

వ్య క్రినియమము) న=లేదు. కింతుజషంక చే మనంగా తత్తత్కార్యాల్ = ఆయావని 

వలన, తథా తథా=అయావనిధముగా (ఛవలతి=జఅగుచున్న దిఎ 

తా, ఆక్క, శ ము, ఉవేత్యుము, 'ద్వేమ్యుము అను నాల్లీంటిలో 

"సేసమే యనేయు, నిది యు వేకు నే చు యనియు, మొదలగు నీలాటి 

ము "లేవు, 'కార్యవళమున నొక్క వస్తువే ఫిన్న భిన్నములు | 

కావచ్చును. 

అవ, దీనినే యువపాదించుచున్నా (డు 

న్ స్యాద్వ్య్యాఘిస్పమ్దుఖో జ్వేష్యూ వ్యా వేకు స్తు పరాజ్బుఖః, 

లాలనాదనుకూలశ్పే డి(నోదాయేతి "సెం తామ్, రఫీ 

వ్యా. సర్వత్రావ్యనియమయోజనాయ ప్ర, పృసిస్థే 'చ్వేస్యచ్యా ఘే కదభ్గావం దర్శ 

యితి-..స్యాదితి, యదా వ్యాను) స్వభత్షణాయ 'సంముఖ ఆగచ్చతి కదా డ్యేప్యో 

భవతి. స నీవ వరాజ్బుఖో గచ్భతి చే దుసే కో భవతి స వీవ యది లాలగాల్ 

Ww 
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సాష్టనుకూలో భవతి తదా వినోదాయేతి వినోదసాధనం భవతీతి శేషతాం స్వస్యో్వోప 

శారళల్వేన (ప్రియత్వం భజక ఇక్యఖ ప్రాయః. 

టీ. వ్యాభి1= పెద్దపులి, సముఖకి = ఎదురుగా వచ్చెశేని, డ్వేష్యక=ద్వేషింపం 

దగినద్వి స్యాత్ =అగును. వరాజ్యుఖః= పెడ మొగము పెట్టి పోవుచున్న దైన; ఉెపేత్యు8= 

ఉెపీతీంపదగినది, స్యాత్ = అగును. లాలనాత్ = ' మచ్చికచేయు టవలన, అనుకూల 

శ్చల్ =అనుకూలమయ్యె నేని, వినోదాయ = ఏనోదముకొజిక్కు శేష తాంజేషత్వమును 

ఏతలి=ఫొాందును. 

తా, వ్యాఘ)/ము తన శెదురుగా వచ్చానేని ద్వెవ్య మగును, 

అదియే .శన్ను చూడక మజీయొక శ్రావను పోవుచుంటె నేని యుపే 

మ్యమగును, అదియే మచ్చికచే ముగా (అనుకూలముగా) చయం 

బజెనేని తన వినోదముకొట కగును (తష మగును. 

అవ. ఒకటే మూడు విధము లగునేని, వ్యవహారమునకు కట్టుబాటు "లేక 

ఫోవునుగదా యని శంకించి ఇెహ్పుచున్నా (డు! 

నో, వ్ క్రీనాం నియమో మా భూల్లతణాత్తు వ్యవస్థితిక 
Mn 

ఆనుకూల్యం వ్రాతికూల్యం ద్భయాభావక్చ గా లతుణప్, 54 

వ్యా. నన్వేకన్యైవ వస్తున8 ,ప్రియత్యాదిధర తృయాంగీకాశే వ్యవవారవ్యవస్థా 

న స్యాదిత్యాళశం క్యాహ---వ్య క్రీనామితి. వ్య క్టినియమాభొ వేజవి లత్షణవశాదక్ట్యు 

వస్థా భవిమ్య తీశ్యర్థః. కిం లక్షణమి త్యాకాంకూయాం తల్లకమణమావా---అనుకూల్య 

- పతి, అనుకళూలత్వం (వ్రీయస్య లత్షణం వ్యావర్హ రకో ధర్మ డి, ప్రతికూలత్వం 'బ్వేహష్యస్య 

లతణం. ఉేత్యుస్య ఆనుహల్య ప్రాలిహాల్యరూపద్వయా్గావళ్చ లత ణమిత్యర్థ 8. 

టీ. వ్య క్రీనాంజవ్య క్తులక్కు నియమః = కట్టుపాటు; మా భూల్ = లేకపోనిమ్లు? 

లక్షణాల్ =లత్ణమువలన నై శే) వ్యవ స్థితి=వ్యవస్థ (అగుచున్నది. ఆనుకాల్యం=అను 

కూలత్వము, 'ప్రాతికూల్యం = = ప్రశికాలత్వము; దయాభావశ్చ = రెండును లేక 

హోవ్రటయు, లక్ ఇం=లత్నుణము, భవతె=అగుచున్నది. 

తా. ఇప్ చ్వేష్యుము, బది యువేక్యును అని వ్య_క్లినియముము 

"లేకపోయినను, అనుకూలత్వను "జేరమునకు లవణము, వ్ర తికరాల 

త్వము ద్వేపమునకు లతణను, ఈ రెండును లేకపోవుట యువేయ్య 

మునకు లక్షణము, 
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అవ. ఇదివజలోం జెపి ప్పినదాని నే సంగ వాముగాం జెవ్వుచున్నాండు:-- 

న్, అత్తా ప్రయా ప్రి కి యో 'శ్శేపో జే EEN తదన్య యోః, 

వతి వ్యవస్థితో లోగో యాజ్ఞ్ఞవల్క.కి మతం చ తత్, ర్ర్ 

వ్యా. వతావతా శే 0గ్గి ఫసంద ర్ఫేశోవపాదెతమర్థం బుద్ధిసౌకర్యాయ సంకీవ్య 

కథయతి-_అశేతి, ఆళ్తా గ ప్రక్యగానందః శ్రేయూనతిశయేన ప్రియః శేవః స్వోప 
ర్థనభూతఃవదార్థః ప్రియ న్తదన్య యోస్తాభ్యామాక, నస్తచ్ళేహాచ్చాన్యయో! వ్యాభు) 
పథిగకకృణాదిరూవయో న్ల్వేపోపేక్నే యభ్యాకృమం భవత ఇతి. ఏనం చాళుర్వి 
ఛ్యేన లోకో వ్యవస్థితః వ్యవస్థాం ప్రాప్త ఊ కర్ర శారచకుష్టయాలిరి క్ష క్షం న కించిద్వి 

ద్యత ఇక్యభిప్రాయ. అయమర్థః క్ర్రుత్యభిమత్ఒవీ త్యావా-_ యాజ్ఞ వల్క్యేతి. అత్తా 
దీనాం ప్రియతమ శ్వాదికం య _త్తద్యాజ్ద జ్ఞ నల్క్య్యనుతం చ యాజ జ్ఞవల్య్యుస్యావీ నమ నమ్మక 

మిత్యర్థః, 

టీ. ఆశా=ఆక, శ్రేయాకొంకరమగ్ర్రేమాస్పదమైనది: శేవః = అనుకూలమైన 
వస్తువు; ద్రియ$ = ప్రాయమైనది, తదన్యయో$[ = ఈరశెండింటికన్నను వేత్రైనవస్తువుల 

యందును, ౫ జ్వేషోే పీశ్నే = జ్వేషమును ఊపేతయు (భవకః ఇ అగుచున్నవి, ఇతి = 
ఇట్లు; లోకక=లోకము, వ్యవస్థి క8=నియమి క మైనది, యాజ్ఞవల్క్య్యనుతం చ = యాజ్ఞ 

పల్క్యమవార్షి యొక్క సిద్ధాంతమును, తల్ = అదియే. 

ER అత్మ పరను ప్రే మాస్పదమైనది, తన కనుకూల మగువ స్తువు 

వ్రీయము, ప్రతికూల మగునది ద్వేగ్యము. ఈ రెండును కానిది ఉపే 

. కృస్ణిము అని లో కను విభజింపంబడినది. అదియే యాజ జ్ఞ నల్కస్థమహర్షి 
సిద్దాంతము, 

ఆవ, ఈయర్థమునకు మజీయొళ శ్రుతివ (వృమాణమును జూపుచున్న్నాండు: అజా 

న్, అన్య బ్ చాపి తు త్రి ప్రాహవుక్రద్నిత్తా త్ర త్తాత్త్య న్కు 

సర్వసాహంతిరం స ల Qo, త చేత త్పేయ ఈఏతమ, 56 
త్రీ 

వ్యా. న కేవలం మైశ్రేమాబ్రావుణ వనవాత్మ నకి (వీయతమతళ్వము క్ర కం. కింతు 

పురువవిధద్రావ్య ణే. సీ క్యభి్రాయేణ కభ్వాక్యార్థం సంగృవ్లఃతి....అన్య శ్రా పీవి, “తే 

త'ల్పే)యః పుశ్రాల్చే) మూ ప విత్తా శ్చే)యూ౭.శ్యస్వాశ్స ర్వస్థానం తరంయదయమా త్తే! త్య 

నేన వాక్ళ్సేవ పు భత్రవిత్తా జేస్ళర్వస్తాదోంతరస్యాత త్ర త్ల షస్య ల్సి (వీ('యశ్వమోరిశమిత్యర్థః. 

ట్రీ, అన్యత్ర, = మజియొక స్థలమందు, శు శ్రుతి; వుశ్రాత్ = కుమారుని తిః = 
| 

కంటెను), తథా=అవిధముగ చే, విశాల్ = = ధవముకం టెను, సక్వస్తాల్ = సమ, స్తవదార్థ 
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ములకంటెను, తదేశత్ = ఆయా, ఆక న = ఆక యొక్క, త త్వం = సరూపము, ధే జీ ఆం 
శ్రేయః = డ్రీయకరమైన దని, ఈరికం = చెవ్పంబడినది. 

తా, కుమావనికంకును ధనముకంశును సమ _స్టపదార్థముల 

కంచెను ఆక్మత త్త రమే ప్రియతమ మని 'తదేతత్సే9యః,, ._యదయ 
శ్రీ ఖగ మాత్తా అను శ్రుతి చెప్పుచున్న ది, 

అవ. సాకీయే ముఖ్యాత యని చెప్పుచున్నాడు; 

కి EC ళ్ ఖ్ (1 > రి వో శల Ss విచారదృస్ట్యాయం సామ్యైవాళ్తా న చేతర్య, 

కోఛాన్పంచ వివిచ్యాంతర్వ స్తు దృష్టిర్మిచారణా, ర్/ 
నల Ce 

వ్యా. భవ'తేేవం , శు, తావభిధానం, ప్రశృతే కిమాయా తమి త్యత ఆవ 
క్రాల్యేతి,. శ్రుత్యర్థపర్యాలోచనరూ వయా విచారదృష్ట్యూ సాక్షీణ వీవ ముఖ్య మాత తర్ణం 

చేతరస్య పుత్రా చెరిత్యర్థ 8 విచారదృ మ్మ్యేత్యభిహిశస్య స్వరూపమావా.__కోళానితి. అన్న 
మయాదీనంచ కోళాంనైై _త్తీరీయ కృుత్యు క్షప్రకాశేణాత్ల నకి వృథకక్భ క్యాంతసి న్ 
స్యాత్య నోజనుభవో విచార ణేత్యర్థః. 

ట్రీ అయం = ఈ, సాక్న్వేవ = సాత్నీమ్, శ్ర త్యాజఐవేదసంబంధ మైన ు విచార 

దృష్ట్యా=చర్చవేశ, ఆత్మా = అత్మ యనయిడును, ఇతర = మణీయొకటి, నచ == ఆత్మ 
కాదు. పంచ = ఐదైన, కోశాక = కోశములను, వివిచ్య = విభజించి, అం తేక=లోేవల 

నుండునట్టి, వస్తుదృషి = ప్రశ్యగభిన్న పరమాత్మ వస్తువు (ప్రృక్యగాత్శ) యొక్క. వివేచ 
నము, విచారణా = విచారణ యనంబడును. 

తా, పదములో, 'జెప్పినరితిని విణబారింసంగా సాకీ యే యాత్మ 

యనియు, తద్వ్య్యతిరి కము ఆత కా దనియు స్పష్మమగును. పంచకోశ ( — 0 3 oe 

ములను వేజుపజిచి వానికంబను వేజగు పృత్య గాత్మ ను నిరూపించు 
టయే విచారణ యనంబడును. 

అవ. ఆంకస్థి క మగు ఆక ను కశుంగొనువిధమును జెప్పుచున్నా (దుః ధ్ ఆశ 
న్లో . జాగరస్వవ్నను ప్తీనామాగామాపాయభథాసనం, 

క కక రం wa క్ గ ర యతో భవత్యసాఐ క స్వ ప్రకాశ చిదాత్ర క లర 

వ్యా. అంకస్థి (కస్య వస్తునో దర్శన ప, కార మేవాహా---జాగ శే క్యాది'నా. 

జార దాద్యవస్థానాం మధ్యే డ్ శ్రరో _క్రరావస్థాగముస్య పూర్వ వూర్వావస్థానివృ శే 
శ్చావభాసనం యతో నిత్యమై కన్యరూ పాత్సాక్షిణో భవతి, స న్య ప్రకాళచి ద్ఫూవ 
ఆ శతేశ్యర్థః. 

చాక 00 
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టీ, జాగరస్వవ్నసు్రు కీనాం ౫ జాగ గ్ పీష్ననుమప్పు అను నవస్థల యొక్క, ఆగ 

మాసపాయభొసనం ఇ రాకపోకలయుక్క_ ప్రకాశము, యతః = చజేనివలన భవతి = 

అగచున్నదో, అసౌ = ఈ౫ై కై తక్ళరూవసాక్షే, స్వ ప్రకాళచిదాత కకి=సక్టయం ప్ర కాళ 
వై తన్యాత్య కమెన, ఆశ్తా= ప్ర క్యగాళ్ళ యన (బడును, 

తా, జాగ గృక్చ గన్న సుషుస్తులు గృ గృవుముగా వచ్చుచు పోవుచు 

నుండగా వానిని గనుంగొ నెడి చ తన్యమే ప్రత్యగాత్మ యని భావము. 

అవ, వైయర్థమును విశదీళ్ల రించుచున్నాండు:--- 

శో, శేపాః ప్రాణాదివిత్తాంతా ఆసన్నా స్తారతమ్యతః, 

ప్రీతి స్తథా తారతమ్య ప్తి లేషు సరేషషం వీక్ష్య తే, లిం 

వ్యా. సం గ్రే బాణో కం శ్రుక్యర్ణం ప్ర ౦ ప,వంచయిలి---శేషాఇతి, సాక్షీవ్యతిరిక్తా "కొ 

ప్రాణాదివిత్తాంతా "పక్యుచూణాః చరార్థాస్తారక మ్యేనాక న ఆనన్నాః సమివవ ర్షినో 
భవంతి. త్రోవ పవ _శ్రీమాహ ప్రీ తిరిలె, యభఖా తరత మే నాంకరత్వం కద్య'జేవ 

తేన ప్రాణావిను తారఠన్యూర్సీ గిక్విత్య శే. సాకైషరపీతి ష్. 

| టీ, శేపూ = శేషభూళములై న, ప్రాణాదివిత్తాంతాః = ప్రాణము మొదలుకొని 

వి _్లపర్యంత మైన వదార్థములు, తారతమ్యత; = అఆతారశమ్యుముపలన,; అనన్నా$=అత్క 

సమావవ_ర్ధనముగలవి యగుచుర్నవి. శథా = అటులనే, తారతమ్యాణ్ =తారతమ్యుము 

వలన, శేష స్వేషు దు వానియన్నింటియందు, ప్ర క్స్ త్? = యేను: ఏీక్ష్యులే = చూడం 

బడుచున్నది. 

తా, ప్రాణము మొ వలు ధనప పర్య్ధంతను ఒకొక దానికంచు. 

నొకొ_కటి హోద్చుకడ్డులుగా నాత్మ ను సమిోవీంచు చున్న వి, కాన 

వానియందు వ్రేమయు న్యూనాధికభానముతో నుండును, 

అవ, తసంశమం దనుభవమును జూపఫుచున్నాండు;--- 

నో విత్తాత్పుత్రః ప్రి వయః నక్త త్పిండః పిండాత్తథేంద్రి యమ్, 

' 9 ని క్రి కు En 60 బంది యాశ్చ ద్రీయః ప్రాణః ప్రాణాదాక్లా శ్రీయ వర 

వ్యా. ప్రీ తేస్తారశ మ్యే నానుళభవమేవ విశదయతీ---విత్తాదితి. పిండోజఒన్నమ 
. యోచదేవాః. అయం భావన ఏక ప్రాణిఖిః పుత్రాదివివక్సగివారాయ ఏ _తృవ్యయః 

క్రియ లే. స్వచేవారథమణాయి కచాచిత్వుస్రాదిరపి దీయతే. ఇంద్రియనాళవపరిహోరాయ 

ప్రసక్తై శక్షకిహారాయేం ద్రియ 
క్రీ 

తొడనాఏ నా. చేహకీ పీచాష్యంగ క్రియతే. మరలా 

వేధాంక=. రీ వ్ 
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వె వై కల్యమప్యంగీ కి, యే, అతవీవో _శరమతిశయేన వి (వ్రీయత్వం సరార్థనుభవసీద్ధం. అత్త 

నస్తు నిరతిళయ ప్కేమాస్పదత్వం విద్వదనుభవసిద్ధమి తి. 

టీ, విత్తాత్ =ధనముకంటె పు త త్ర=ప్పుక్రుండు, ప్రియఃజప్రియుండు ఫుత్రాత్ = 

పు క్రు;నికం టెను, పిండ! = స్థూలశరీరము, ప్రియః = = ప్రియమైనది, ఏ ందాల్ _భసేరము 

కంటెను ఇంద్రియం = ఇంద్రియము; (ప్ర్యం = పియయమెనది. ఇం ది 

ఇంద్రియములకం టె ప్రాణః = ప్రాణవాయువు; |ప్రీయః = ప్రియమైనది. పాణాల్ = 

ప్రాగముకం కు, అత్తా అత్మ / “పరక క్స్ (మ్రీయకి = ముల ప్రియమెనది. 

తా, ధనముకంళు వుత్రు డును, పుత్రు నికంయె శరీరమును న్థరీర 

మునకంళు ఇంది, యములును బ్రింద్రియ మురకం'బు సాణమును, ప్రాణ 

వాయువుకంశాను (అనయా పై ప్పిన వానికన్ని టికర జను ఆత్మ స 

మిగుల (వ్రీయమైనది, ఆత్మ “సమ స్ట 'దార్థములకం పెను ప్ర Ee నరౌందు 

అధిక మని భానము. 

ఆవ. ఈయర్థమును స్పష్టవజచుటశైై జ్ఞానియొక్కయు నజ్ఞానిరముక గ్య యు 

చ్రుశి వర్తి ప దర్శించుచున్నాడు: బా 

వో . వువం స్థితే వివాదో2.క్ర సృతిబుద్ధవిమాఢ యో 

శు శ్రుతోిదాహాం తత్రో త తళా వ్రేయానిత్యేవ నిర్ణ యః, 61 

వ్యా ఏవమాత్మ నకి శ్రమకముశ్వే ప్రమాణసి్ధేఒపి కాన్యజ్ఞానినోర్వివ్ర, లిన త్తి 

నిరసనాయ ,శుత్యా కద్యిప్రలివ శ్ర త్రిద్దర్శి శే త్యావా=_వీవం స్థ సళ ఇతి, తత్ర నిర్భయ 

దూవా=కర్రాలేశి. ఆత నః ప్రయకమత్యస్యోవపాదిశ త్వాణ్ 

టీం నం ం స్థితే = నిజ మట్లుండంగా? అత్ర = ఈవిషయమై, ప్రతిబుద్ధవిమూ 

ఢయోశ=క్ఞానియొక్కయు నజ్జానియొక్క_యు, వివో = వివాదము, శ్రుత్యాజ వేదము 

చక్క ఉదావారి = ఉదావారింపంబడినది, త్మ, = ఆ వివాదనుందు, అత్తా = జ ఆక, 

య్రేయాని ల్యేవ=ప్రి వీ యతముః డనియేీ, నిర్ణయఃజనిర్హయము,. 

తా, బృహదారణ్యక శు నుతి రమే ప్రైనూస్పద మెద్ది యను విష 

యమున జ్ఞానికిని నజ్ఞానికిని వాదము గలీగనట్టును, ఆకయే పరమే, 

మాస్పడ మనెడి జ్ఞానియొక్క_ సిద్ధాంతమే నిశ్చిత ననియు వర్లి రించౌను 

అవ. ఆజ్ఞానకోను బ్ర బ్రవ్వవిదునవనే జరిగిన వాదమును జూవుచున్నా డు: వ. 

న్, సొక్మేవ దృశ్యాదన్యసా క్పే9యానిత్ర్యాహ త త్హ్వవిత్ , 

ప్రేయాన్సుత్రాదిశేవేమం భోక్తుం సాటీతి మూఢరీః, 62 

వి 
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వ్యా. శామేవ విప్ర శిప లిమావా-సాథీతి. 

టీ, అన్యసాల్ = ఇతరమైన, దృశ్యాళ్. జ దృశ్వమునకం టె, సామ్మ్యేవ = 

సాక్షీయే (ప్రత్యగాత్మ యే); (శ్రేయానితి=మిక్కిలి | ప్రియుండని, త్త విత్ = జైని? 

ఆహ = చెప్పెను. ఇమం = ఈలఅశ తను, భో కుం = అనుభవించుటకొటకు, పుత్రాది శేవ= 

పుత్ర (డు మన్న గువారళే, సాశ్షీ-సాక్షి యని, మూఢ ధీ ాఆబజ్ఞుడు, ఆవా = wn ప్పెనుం 

తా, అన్నిటికంచెను ఆక క్ర ప్రియతమ మని (బహావిదుని 

వాదము, పుత్రుడు, భార్యయు 'వేచదలగునవియే తన యత్తే కంశు 

యగశముము ర లని అజ్ఞాని వాదము, 

ఆవ, ఆత్మ కంటె న్యమ ప్రి పి యమని చెప్పెడివారలను విభలించుచున్నాండు:-- 
కి గు అధ న్, ఆత్త న్ నో౭న్యం ప్రి వీయం బ్రూలె స్ట 3ప్యుశ్చ ప్రతివాద్యపి, 

తస్యో శ తరం వచో వోధశోపా కుర్యాత్త తరువా; క్ర మాత్, 68 

న్యా. అత్తాతిరి క్షన్య పి వ్రియత్వవాదినో నిభఛజ్యోత్త తరాఖిదానాయ తమేవ వాది 

నం విభజ్య కథయలి..._అత న ఇతి. ఉఊ _ృరాఖీ ధాన ప్రకారమావా.--ళస్యో త్తరమిలిం 

తయో; శిష్ట ప్రతి వాదినోస్సంబంధిన న్లస్య వచనస్మోో త్తరం వవ! ప్రత్యు త్తరహమావం 

వాక్యం క్రమేణ బోధళాపా బోధరూవం శాపరూవం చ పర్యాదిత్యర్థ ఓ 

టీ, శిష్యశ్చ = శిష్యుండు కు, ప్రతివాద్యపి జ ,ప ప్రతివాదియు, రక్త నక = తన 

యాక్ర కంటె, అన్యం=అన్యవస్తువు, | స్రీయంజ స్రీ యమని, న బ్రాశే = పలుకేచున్నారు. 
తస్య = ఆవాక్యమునకు, ఉూత్తరం = నమాథాన మైన, వచ! = వాక్యమును, త్రయోకి = 

ఆ యిద్దరికిని, శ్రమాల్ = వరుసగాను, బోధశాపొ = బోథశావములంగా, కుర్యాత్ = 

చేయవలెను, 

తా తన యాసకంటు ఫణ క ఆ వించెడి గ తేన య స కంళు పుట్రాదికము ప్రియ వుని భావించె 

శిష్యునకు, ఆతని యఖిస్రా. మము సరికొ దని బోధ నేయును, నా యధి 

సాయమే సరి యని కలహం'చెడి వతివాదికి 'నీవు ప్రి య మని నవ్వెడి. 

యస్య పదార్థము నిన్ను బఖంపరపేయును అని శపింపుము. 

అవ. ఈశ్రుతివాక్యమునకు నుక్తరవాళ్య మగు 'స యో౭.న్యమాత్మనః రోత్స్యి 

తీతి అనునది బోధశావప్రకారమును అేర్వుళున్నది. 'దాని యిర్థమును_ పఠించు 

చున్నాడు: 

న్స్, ప్రియం తస్వెం రోత్స్యతీ త్యేనము త్సరం వ_క్టి తత్త (విత్ , 
అ యాయ న్య స్ట త్త సోషకృప్రియస్య ద్వ షం ఖో వేత్తి వివేకతః 64 
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ws సంగ 2 వ్యా. ద్రతివచన ప్రదానరూపం న యో౭.న్యమాత నః (ప్రీయం (బ్రువాణం 

ట్రూయాత్ ప్రియం త్వాం రోళ్స్యిలతీతి సమనంతర శుతివాక్యనుర్భతః పఠతి---ప్రి, 

యం త్యామితి. తక విత్ శిష్య ప్రతివాదినావుభావపి ప్రతి హే శిమ్య హే ప్రతి 

వాదిక్' ప్రియం త్వదళ్శ్ప్రేతం పుత్రాదిరూపం స్వనాశేన త్వాం శివ్యం పృతివాదినం 

వా రోత్స్యతి రోదయిష్యుతి. ఇ ల్యేవము క్ర ప్ర కారేణో త్తరం ప్ర తివచనం్మన క్రీ ద్రవీతి. 

ఇద మేక మేవ వచనం శిష్యప్రతివావినోరుభయోః కథము త్తరం జాత మిళ్యాశ ంక్య శిష్యం 

ప్రుశ్యు శ్తరం తావద్ద్యో తయతి'సో క్ష వియశ్యే త్యాదినా వీతతే త మవార్నిళ, 
మిత్యం లేన సార్థక్లోకచతుప్ట్రయేన- సో క్ష ప్రియస్యేతి. శివ్యః స్యోక్ష ప్రియస్య 
స్వే నాశిహితస్య పుత్రాదిరూపస్య వివేకతః వత్యు మాణదోవవిచారేణ దుష్టత్వం చే ల్లి 

టీ. తత్త్వవిత్ = బ్రవ్హానిదుండు, | ప్రియం= వ్రీయమగువస్తువు, త్వాంజనిన్ను; 

రోశ్స్యతీతి = రోదనముచేయించునని ఉత్తరం = సమాధానమును, వక్టి = వెపు 

చున్నా(డు. శిష్యః = ళిష్యుండం, వివేకతః = వివేకమువలన, సో క్ష ప్కియస్య rt 

కనవేం జెప్పంబడిన (ప్రీయవనస్తువునకు, దుష్వతం = దోషయు క్షతష్ణమును, "స్ తి= తెలిసి 

కొనుచున్నాండుం 

లు అన a అధ ఉర అన తా, బ్రహావిదుండు నీవ మ్రీయ మని నమ్మిన యన్యవ స్తువు నిన్ను 

"ఖేఏంపంజేయు నని శిష్యునితో ననును. దానిని విచారించి తా నిదివణుకు 

నమిన పు తాదివదార్లములు సదోషము లని యాతు గ హొం చును, 
శి లో థి Ps 

అవ, శిమ్యుండు గురు నాక్టృమువలన' గ్రహించిన దొషమును (గృంగకర్త్ 

నాలుగు కోకములతో వరి ంచుచున్నా (డు 
లం ళం 

న్, అలభ ర్థిమాన సనయః వితరా కేశ యేచ్చిరమ్, 
౧౧ —0 | న 

లబ్ధోఒపి గర్భపాతేన వ్రసవేన చ బాధతే. 6గ్ 

వ్యా. దోవవిచార ప్రకార మేవ దర్శయతి-_అలభ్యమాన ఇతి శ్లోక తృయేణ 

టీ. అలభ్యమానః = లభింపని,' తనయః = కునూరుండు, పీతరౌ ఇ కల్లిదండ్రు, 

“లను చిరం = వాలకాలము, క్లేకయేల్ జ కప్ప పెట్టును. లబ్టో2పి=పొందంబడిన వాంద్రై 

నను, గర్భపాలేక = గర్భపాతముచేతు ప్రసవేన చ = ప్రసవము చేతను, బాధలే = 

బాధించుచున్నా (డు. 

తా, 6%, 66, 67 శ్లోళనుల తాత్పర్యము ౮3-వ శ్లోక ఆాత్ప్సర 
య ౧ 

నుతోం జేర్చి వ్రాయయిడినది, 
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నో జా కాత గ్ర, గృహరోగాదిః కుమారస్య చ మూర్ధతా, 
వనీ తేఒప్యవిద్వ త్తం అనుద్వాహళ్చ పండేతే, 66 
అ జాతన్య = పుట్టినవానికి, గ్రవారోగాదిః = 'బాలారిష్టాది గ నాములు, రోగ 

ములు మొదలగునవి (అగుచున్నవి కుమారసన్య చ=కుమారుం డగచానేకి మూర్భ తొ 
మొటకుతనము, భవతి=కలుగు చున్నది. ఊవసీలేఒపి = ఊప పనీతుండైనను), అవిద్వ త్ర త్త §0= 
విద్యా రాహిత్యము, భవతికలుగుచున్న ది. పండితః = వండితుం డగుచుండంగా ఆను 
ద్యావాళ్చ = వివాహాము కాకపోవుట, భనవలి= =కలంగుచున్న ది, 

న్ పునశ్చ పరదారాదడి డారిద దృష్టం చ కుటుంబిన్క 

పిత్రొర్లుఃఖస్య నా _స్హృంతో ధనీ చేని న్ని )యతే తదా, 67 
టీ, పునళ్చ=లిరుగా వరదారాది = పరే ప్రీ గమనము మొదలగునది భవతి = 

అగుచున్నది. కటుంబినః = కుటుంబవంతునకు, చార్శిద్భ్య్యం చజలేమిడియు, భవతి = 
అగు చున్న ది. సితోరవి వు తలిదండ్రుులయొక్క్ల; దుఃఖన్య = దుఃఖమునకు అంతః = 
అంతనుు నా స్టీ=లేదు. భనీ చేత్ =ధనవంతుం జాయెనా ? తదా=అవ్వుడు, మ్రియ శే= 
మరణిం చును. 

శ్లో వవం వివిచ్య వుత్రాదా ప్రీతిం త్య కా నిజాత్తని, 
నిశ్చిత్య పరమాం వ్రీతిం పక రమహర్ని శమ్. 68 
వ్యా. ఏవం పుత్ర, నకహోమను! _ర్హ్తనం చా రాదిసర్వవియదోషోవలక ణార్థం, 

ఏవం వివిచ్యేతి. నీవము క దృకాశేణ పుత్రాదా విషయజా లే వివిచ్య నిద్యమానాకా 
దోషాక్ విభజ్య జ్ఞాత్వాసీ స న్ర్స)తిం పరిత్యచ్ళే నిజాత్ర ని వ్రశ్యహసే సాక్షిణి పర 
మాం నిరతిశయాం వీతిం నిళ్చిత్య శం ప్ర ప్రత్య శాశ్తానమహర్నిన సర్వదా వీత తే 
అనుసంధ త్త ఇత్యర్థః 

టి, ఏవం ఈవిధముగా, వివిచ్య = విచారించి, పుత్రాదౌ=పు తుడు మొదలగు లల 
వారియందు, శ్రీ లిం = ప మళుు, త్యక్త్వా = వదలి, నిజార్త నిజ తన యాత ల్యయందు, 

సరనూ౦ = వ్యరి వీ తిం = (ప్రేమను; నిశ్చిత్య = రొ నిశ్చయించుకొని, శం జా 

ఆ యాత్మ ను అవార్నిశం = శయం, సీక్ష పే = చూ-దుళు. 

తొ, సంతానము తే నవ్చుకు దంవతులకు సంతానము లేజే 
యను దుఖము, గర్భపాతము గలిగెనేని అదియు ద్యోఖమే. సృసవ 
మప్పుడును దుఃఖమే, ఇది లోకవిదితము, శిశువు గలిగిన తరువాత 
వానికి గృ హరోగాదులు గలి నేని నదియు దుఃఖమే, బాలుడు 
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మారం డయ్యె నేని మటణీంత దఃఖము, ఉపనయనమైన వెనుక వానికి 

చదువే రాకున్న అప్పుడును దుఃఖమే, తరువాత వెంద్ల్ కాకున్న 

దుఃఖము, . వాడు వరదారరతుం డయెస్థినా యదియు దుఃఖమే, కుటుం 

బియై వాండు దరిద్రుం -డాయెనా యదియు దుఖమే, ధనికుండై మర 

ణించెనా (అన్ని మంచి గుణము లుండియు నురణంచెనా) వంక నా దూకు 

మున కంతమే లేదు, అట్లు అశాత్వతవ స్తు సంనుల నమ్మంవా(శు వడు నని 

గురువాక్యనును (గ గన్ కాంచి శిషంర్థిండు వు క్రాదికేమును వ్రేమింపక, 

స్వస్వరూప కనునంచే ప ప్రైమగలిగి, స్వస్వరూప సాజూతాగైరమును 

చొంది ను. 

అవ, ఈ వాక్యమే ప్రతిచాదికి శాపమై పరిణమించునని ఇప్ప చున్నా డున 

న్లో, అగృహో ద్న్రవావిద్వేహా దపి పక్షమముంచత్క, 

వాదినో నరక; పోకొ దోపశ్చు బవాుఎయోనిషు, 69 

వ్యా+ (మ్రీయం శాం కోక వతీశ్వనై సవ వాక్యన్య పృ ప,తిచాదినం ప్రతి శాప 

రూవత్వం ప్రకటయతి ఆ గృహాదితి, ఆగ హాల్ డా క్షం పుత్రాది ప్రియత్వం నర్వ ధా 

న త్యజామా ల్యేవంరూపాళ్ బ్రవవిద్వేమదశేనో శృంనిఘుటయిష్యామోా త్యేవం రూపా 

చ్చ వమ్ం పుత్రాదీనామేప వ్రీయకమత్యాదికమపరిత్యజతః వ్రతివాదినో నరకప్రాప్లీ 

స్తథా బహుయోనివు నరతిర్యగాదిష్వు చే కేవ జనను దోషః పు తృ భార్యాదీప్రవియోగా 

నిష్ట స్రా పిరూహః ఫో క్షః ప్రియం త్వాం రోళ్సి రీతి శవతా జ్ఞానిచేతి శేషః. 

కి ఆన వోల్ = =పట్టుదలవలన $ బ్రవ్హవిద్వేహిద పిజబ్ర,హ్యవిదునియందలి ద్వేషము 

వలనను, పమయకన వత్మును, ఆముంచతేః = వదలి పెట్టని చాదిన8= వాదికి బహుమో 

నిష = అనేకయోనులయందు నరకః = నరకము, దోవః=దోషము, ఇతిజఅని, పో, కర. 

ఇప్ప(యబడినది. 
bd క 5 అదు ఆద 

తా, బ్రృహావిదుండు చెప్పినమాటను వినక పడసరముచే ఆత్మే 

వి వాం న్న ణో 

భిన్నమును వ్రియముగా గ్రహించిన వాది యనేక జన ములందు నరక 

దుఃఖ నునుభవించును, కృపయే బ్రహావిదుని శాపము, 

అవ, ఒకే వాక్యము శీష్య ప్రతి వాదులకు భిన్నార్భముల నె ట్రిచ్చు ననిన జేవ్వు 

చున్నాండు;:లా 

న్లో, బ్రహవిద్భ వారూ వత్వాదీశ సర ల్వేన వర్ణితమ్, 

యద్వ త్తత్స క్రశైవ స్యా త్తచ్చిహ్య ప్రతివాదినోః 70 
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వ్యా. నను జానినో శని న్యైకనై నవ వాక్యస్య శిష్యం జ (పృత్యుపబేశరూవక్వం 
ణా 

వాదినం ప్రతి శావరూపత్వం నేతి విరుద్ధం రూపద్వ్టయం కథం ఘుటత ఇత్యాళంక్యో త్త 

ప్రదాతురీశ్వరరూవత్వా _తృస్యాభిప్రాయానుసా రేణేభయం భవిష్య తీతి మత్వా తదుప 

పాదకస్య “ఈళ్వరో౭౬హం తథైవ స్యాక్' ఇతి సమనంతరవాక్యస్య తాత్పర్యమావా- 

బృవ్వావిదితి. యతో బ్రహవావిద స్వస్య బువాత్వానుభవాదిశ్వరత్వమ_స్త స్ట్యత స్తే సెన యం 

శిమ్యోదికం ప్ర పలి యద్యదిష్టమనిక్షం వళ్ళీఫ్టయేశే తల్ కచ్చిష్య ప్ర తివాదినో:ః తస్య 

జ్ఞానినో యళ్శిష్యః యళ పస పతివాదీ కయో స్గథైవ  స్యాదిష్టమనిద్దం చా అవశ వి 

భ వేదిత్యర్థః. 

ట్రీ బ్రవ్యావిత్ ఇ బ్ర హ్వవిదుండు బ్రృవారూపళ్వాల్ = బ్రహ్మస్వరూపుం డగుట 
వలన, ఈశ్వర ల్వేన = ఈశ్వరత్వము చేక;) యద్వళ్ =వీ విధముగా, వర్ణి ర్లి తం=వర్ణి ౦వ 

బడినదో, త శ్తల్ ఆయా ఇహ్రైనిష్టహాపఫలము; తచ్చిష్యప్ర, తివాదినోః = ఆ శిష్యునకు 

ప్రతివాదికిని శణైవ=అ విధముగ చే, స్యాల్ =అగును. 

తా, బ బ్రహూవిదుండు బ బృహానస్వరూపుండు గాన నతం డీశ్వరుండుం 

"కావున సిప్యుప్ర పు  తీవాదూలకు ఎ జోనిమొక్క ఇప్పానిస్ట్ర ఫలము సంకల్ప 

మాత్ర మున సుటించును కాస నొక వాక్యమున “ శర్థద్వయ ముండ 

వచ్చును. 

ఆవ, వ్యతిరేకముగా 'జెష్పినదానిని నన్వయముతో 6 బెవ్వచున్నాండువ 

న్లో, యస్తు సాథీణమాక్షానం నేవతే ప్రియనుత్తమమ్, 
తస్య ప్రై వేయాననావాత్తా న నళ $9 కదాచన, (al 

వ్యా వ్యతిరేకము ఖేనో (సక్షస్యార్థస్యాన్వయముఖేన ప్ర ప,తిపాదకం “ఆత్తాన మేవ 

(వ్రియముపాసీక స సయ అత్తాన మేవ (ప్రీయముసౌ స్టే నేవాస్య ప్రి క్స్ యం (ప్రమా 

యుకం భవితీతి సమనం తరవాక్యమర్థత। వఠతి--యా స్తితి తుశబ్ద డ్త కృవై లతణ్య 

ద్యోతగార్థః. అనాత ప ప్రియత్వవాదినోజున్యో యిళ్ళిష్య! అత్తానమేవో క్త క్రమ ప్రియం 

నిరతిశయ్రేమనోచరం సవతే సదాత్తానం స్మరతి. తస్య కిబ్యాచేః గ్రే ఉయంకా 1 శ్రియ 

తమ ల్వేనాఖిమతోఒసావాతక్తా ప్ర ప్రతి వాద్యభిమతం స్రీయమ్టివ న “కేదాచిద్వినళ్యతి. 
కింతు సదానందరూవస్పన్న వభాసత ఇత్యర్థః. 

టి. యస్తుజఎవండు, సాశ్నీణం = సాక్షీయగు ఆత్తానంజఅత్మ ను, ఊ క్రమం వజ 

ఆ త్రమ*మైన, సీయంజ పీ యమైన దానినిగా వలే = 'సీవించుచున్నాండో, తన్య = 

ఆ పురువునికి, ప్రేయూక్ నిరతిశయ ప్రీ తివిషయత్వమునకు సమృుతమగు, అసావాన్తా న్ 

ఈ ప్రత్యగాత్మ కచాచనజఎప్వుడును, న నశ్యతి = నళించదుం 
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తా, ఇట్లు స్వస్వరూపమే వరమవ్రేమాస్పద మని యెంచి ప్రత్య 

గాత్మ ను ప మించువాని శన్నండును స విధమైన దుఃఖమును సంభ 

వించదు. త్త ను నమ్మినవానికి దఃఖము లే దనుట వ్యతి రేకము. నమ్మిన 

వానికి సుఖము కలుగు ననుట యన్షయము. 

అవ ఫలితమును జెవ్వచున్నా(డు;-- 

శ్లో, పరప్రేమాస్పద ల్వేన పరమానందరూపతా, 
సుఖవృద్ధిః శ తివృద్ధా సార్యభౌమాదిషు శ్రా, 2 

వ్యా ఇ్టమాత్మ నకి పరప్రేమాస్పదత్వ హౌతుం ప చసాభ్యేదానీం ఫలితనూసాొ. 

వ్రేమేతి. అశ్రాయం ప్రయోగఃఆశ్లా పరమానందరూపః నిరతిశయ శే శ్రేనువివయ 

wa యః షోమానందడూపో న భవతి. స నిరతిశయ ప్రేమనిషయో న భవతి. యథా 

ఫఘటాదిరితి. శేవలవ్యతిశేకీ వరే ్రైనూస్పదత్వ హేతోరాళ్ళ న8 వరమా నందరూవతొా 

సాధనే సామర్థ్యద్యోతనాయ కీ క్రీ ప్రీతివృద్దా సఖవృద్ధిమదాహారలి....నుఖపృద్ధిిి యతః 

సార్వఫెమాది మైరణ్యగర్మాంలేవు పదవికే షేమ యత్ర యత్ర ప్రీ తిర్వర్థతే తత. 

తత్ర నుఖాఖివృద్ధిర స్తీతి తై శై త్తీరీయబ్బృవా దారణ్యక శు, త్యోరబ్లిహిత మళ? పీ పీేర్నరత 
శయ ల్వే సతి ఆనందస్యాపి నిరతిశయత్వమవగంతుం శక్యత ఇతి భావః, 

టీ. (ఆత్మనః = ప్రశ్యగాత్యక్కు, పర స్తే మాన్సద త్వేనజఉత్కృప్ర మెన సేన 
విషయ మగుటచేత్క, పరమానందరూవతా = వరమానందస్వరూవత్వము (అగుచున్నది. 
జీ తివృద్ధా= ప్రేమయొక్క. యభీవృద్ధి గలుగ చుండగా, సుఖవృద్ధిః=ను ఖాఖివృద్ధి, సార్వ 

'భామాదివుజసార్వఫొముండు మొదలుగాం గల వారియందు, శ్రుతాజవినంబడుచున్నది, 

తా, ఆత్మే నిరతిశయప్రై విషయుం డగుటవలన పరమానంద 
రూపు డగుననియు, ఎద్ది పరమానందరూవవంతము కాదో యది ఘబాది 
కమువ లె నిరతిశయ పే ప్రే మవిషయము కా దనియు(అనుమాన పృ ప మాణము 

చేత నెబుంగవలెను. మటీయు నే కారణమువలన సార్గభాముండం 
మొదలు బ్రహాపర్యంతేమును గల వపదవిశేషములందు. నెచ్చకుచ్చట 
ప్రతి వృద్ధిబొందుచున్న దో అచ్చటచ్చట సుఖాభివృద్ధి గలదని తై శ్రి 
రియబ్బహో దారణ్యక శ్రు శు,ుతులయందుం జెవ్చృంబడెను, “ఆశారణమువంన 

చీతికి నిరతిశయత్యము కలుగుచుండంగా ఆనందమునకు నిరతిశయ 
త్వము కలుగు నని యెబుంగుటకు శక్య మగు నని తెలియవలెను. 
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త్రి లో 

అవ. ఫూర్వవాది యా మేపము:- 

నో, చై తన్యవత్సుఖం చాస్య స్వభావ శ్చేచ్చిదాత్మ న్య 

ధీవృ త్తి ప్వనువ త సర్వాస్వపీ చితిర్యథా, 78 

వ్యా. నన్వాత న8 పరమానందరూ పత్వమనుపవన్న౦. తా ల్యే చై కన్య స్యేవ 
కళ్ళ ్ వరూవభూతస్యానందస్యాపి నర్వాను ఢీవృ_ల్తివ్వనువృ గ్తిక ప్రనజ్యే చేతి శంక తే 

వై తన్యవదితి. 

టీ. అస్య చిదాత్మ న8=కఃచి దూవుడగు అత్త్యక; వై తన్యపల్ =వై తన్యమువ లె 
సుఖంచ = సుఖమును, స్వభావశ్చేత్ = సహజమయ్యుచేని, సర్వాస్వసీ = సమస్తమైన; 

ధీవృ త్తిషుజబుద్ధివృత్తులయందు, చిశిర్యథా=నై తన్యమువ లె అనువ శేతే = అనువరింప _ 
వలెను, | 

తా “ఓ సిద్ధాంతి ! ఆత్మకు చిద్రూప మెట్లు స్వాభావికమో, 

ఆగందరూపమును అశ్లే సహజ మనుట కుదురదు, ఎందుచేత ననగా. 

ద్రూపత్వము బుద్ధినృత్తులయం దనుగతమైయున్న ట్లు టానందరూూవ మను 

న్న తమై యుండుట “నేదుకడా ! కాన, అనందరూవత్వు మాత్త కు సభా 

వము కాదు” అని వూర్షవక్షీ యా మేసించెను, 

పెయా నేవ ఆకు ద ఎహైంకపూర్య కముగా సిద్ధాంతి నమాధానముం చివ్వు 

కుళ్నా తే 

శ్లో, మైవముప్ల వకాకాత్తా దీప్పస్పస్య ప్రభా గృహే, 
వ్యాప్నోతి నోన్టతా తద్వచ్చి తెలేవానువర్హనమ్, 74 

వ్యా, చిదానందయోరుభయోరప్యాత్మ స్వరాూవల్వే ఇన్ వృల్తిమ చిక వచాను 

వృ త్తిర్నా నందస్వ్రేతి దృష్టాంతావస్టం భేన పరివారలి-మైవమితి. యథోక్ష్మప్రకాశాత్స 

కస్య దీపస్య ప్రకాశ వీవ గృహోదావనుగచ్చతి నోక్షతా, ఏీవం వే శై శన్యనై వాని 

వృతి ర్నానందశ్యేక్యర్ణః డ్ 

టీ. మెవంజఇ ట్లాచేకింపరాదు. దీహ=దీవము, ఉన్ల వ్ర కాశాశ్తా = వేడియుం 

ద్ర, కాశమును స్వభావముగా: గలది, తస్యవ=ఆదివముయొక్క-; ప్రభాజువెలుంగు, నేణు 

ఇంటియందు, వ్యాప్నో తి= వ్యాపించు చున్నది. ఉవ్హ తా=వేండిమి, నజ=వ్య్యాపించుట లేదు, 

తద్వత్ =అటులనే చిలేశేవ=వై తన్యమునకే అనువర్హనంజఅనువ ర్థించుట, భవతి=అగు 
చున్నది. 



929 శ్రీ 'వేదాంతీపంచేదశి, దొాదళ ప్రకరణము 

కా, ఓ వూర్వవాదీ! నీ విటుల నామేపింపరాదు. వల యనంగా, 
దీషమునకు వెలుగును మేడిమియు సహజము లైనన్కు వెలుతురు 
మాత్రమే యిల్ల ంతేయు వ్యావించుచున్న ది, కాని వేడిమి వ్యావీంచుట 
లేదు, అజ్లే జ్ఞానానందస్వరూవుం డగు వ్రత్యగాత్మయొక్క జ్ఞానస్వరూ 
వము మాత్ర, మె బుద్ధినృత్తులయందు వర్ప్సించుచున్నది, కాని ఆనంవము 
వర్సించుట లేదు, కానన ఆతకు పరమానందసగ్గితాపత్యను లే దని నా - యి 
చెప్ప రాదు, | 

ఆవ, చిదానందము లొక్క_ టే యయ్యుచేని చి ద్రూ వక్వమును గ్రహించిన బుద్ధి 
వృత్తి యా యానందము నేల గ్రుహింవదు 1 అని శంకిందంగా దృష్టాంతఫూర్వక్రముగా 
సమాధానము! బెవుచున్నాండువా ' 

న్లో, గంధరూపరసస్ప రేవషపి సత్పు యఛ్రా పృథక్, 
దశా శేణాక వవార్లో గృహ్య తె నేతర స్తథా. (6 రా థి a ఎవి 
వ్యా, నను చిదానందయోరశేజే చిదళ్ళివ్యం జక ధీవృ త్తా వే వానందాభివ్య క్రిరపి 

స్యాది త్యాశంక్య తథా నియమాఫా-వే దృహాం శమావాగంఛేతి. యృధెకద వ్యవరర్తి 
(WW నాం గంఛాదీనాం చతుర్చాం మధ్యే భ్ఫూణాది నా నశేనేంద్రియేణ గంధాదినేతకైక 

వివ గుభవో గ్భవ్యాలతే చేఠరః, తథా చిదానందయోర్త్శ ధ్యే చిత నీ వావ భాసనమిత్యర్థఃః 
టీ. సగంధరూవరసస్ప'్నేషు=గంధము), రూవము, రసము, స్పర్శమును] సత్స ద్వపీఐ 

ఒక వస్తువునందుండినను, యథాజ=వవీధము గా, వృశక్ = వేలుగా, వకాష్నేణజదక యింద్రి, 
యముచేక్క ఏక అర ఏవాఒకనిషయముమా క్ర మే, గృవ్యా తేజగ హింపయబడుచున్న దో, 
ఇతరక=ఇకర విషయము, న గృవ్యా శే= గృహింహబడుట లేదో, కథాజఅటులనే ఆనం 
దము గృహీింహబడుటశేదు. 

= 
త. ఒక వస్తువునందు రూవరసగంధస్పర్శము లుండినను నే త్ర 

“మొక్క రూపమునే గృహించును, రసమును గృహింపనేరదు, రస నేంద్రి, 
యము రసమునే గృహించునుు రూవనును గృహింపజాలదు. అల్లే 
కొన్ని బుద్ధివృత్తులు చై తన్యమునుమూత్ర, మే గృుహాంచును. మజీకొన్ని 
బుద్ధివృత్యులు ఆనందమును మాత్రమే గృహీంచును, 

అవ, దృష్టాంతదార్దాంతికములకుం 'చారళమ్య మును శంకించి నమాథానము. 

జెవ్వుచున్నా (డు: - 

నో చిడానందా నైవ ఖన్నా గంథాద్యా స్తు విలత ణా 
ఇతి చే త్తద భేదోఒవీ సామేణ్యన్యర్ర వా వద, 76 
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వ్యా. దృష్టాంతదార్దాంలికయో తై కషమ్యం శంకలే----చిదానందావితి. విల 
నం 

ఊఈణాః భ్న్నా ఇత్యర్థః. ఉక్షవై షమ్యం పరివార్తుం దార్జాంతిశే చిదానందయోర'భేదః 

కిం స్వాభావికః ? ఉతొపాధిక ఇతి వికల్ప యతి కద భేద ఇతి, కద భేద స్తయోళశ్చీదా 

క. సాత్సీణ్యాతృస్వదూసే వాఒన్యత్ర, తదుపాధిభూతాను 

గ థీ 
టీ, చిదానందౌ = చైతన్యము ఆనందమును నైన భిన్నా=వేజుగావు గంథా 

ద్యాస్తుూగంధము మొదలగునవి, విలతణా! = పరస్పరఖిన్నుములు, ఇతి వేల్ =ఇ ట్రంటి 

చేని శదథోదోజ.పి=వాని యభీదమును, సాతీణి వాజసావ్సీయందో; అన్య త్ర వొ=బుద్ధి 

వృత్తులయందో, వద = చెప్పుము. 

కా, రూపరసగంఛాదులు వేబు వే అగుటంబేనీ యుక్కూ_క్క_టి 

వేటు వే అగు నింద్రి, యములచే గ్ర కింంపయబడును, చిదానందము లభి 

న్నము లగుటవలన బుద్ధవృత్తులచే దా వైతన్యము గృ గ హింపంబడినవ్పుడ 

తవ భిన్న మైన యానందో మేల గ్ర హింపంబడదు ? అని వూర్వపయే. 

శంకింపు చిదానందము లాత్త యం దభిన్నములా 1 బుద్ధివృక్తులయం 

దభిన్ననులా ? యని, యతని | సిద్ధాంతి యడుగుచున్నా (డు. 

నో ॥ ఆద్వే గంధాద రరాఒ ప్యేవమభిన్నాః పుష్పువ దర్టిన్క 

అవ భేదేన తద్భేబె వృత్తి లిభేదా _త్రయోర్మిదా. 77 

. వ్యాః ప్రథమే వే దృష్టైంతదాన్షైంతికయో స్సామ్యమాహ---ఆద్య ఇతి, 

ఆడజ్యే చిదానందయో స్నాక్షీణి భీదాభావపమే. ఫుష్పవ ర్లినో గంథాదేయో౭.కి వీవం 

చిదానందవేవాఖిన్నా! పరస్పరం శోదరహితాః ఇకరబరివా రేణి కస్యాపనేతుమళళ్య 

శ్వాదితి భావః. ద్వితీయ ప వత్నేషపీ సామ్యమావా---అరేతి. “అయాకాం గంభాదిగ్రా గావా 

కాఠాం న్ఫూణాదీం,దియాణాం భదేన తబ్భేదే “చేఘాం గంఛాదినాం భిదా్యవ 

గమే శద్వదేవ వృత్తిభేదాత్ చిదానందాభివ్య క్రీ క్రీహుతూనాం రాజస సా శివో 

వృ శ్రీనాం ఛేదా త్రయో శ్చిదానందయోర్శి దా భేదో భవివ్య తీ క్యర్ణక. 

ట్, ఆజ్యే=మొదటి వశతమునందు పువ్వ్పన ర్లినః = పువ్చవముం దుండెడి, గంధా 

దయోడైాపీ = గంధాది వంచవిషయములును, వవంజచిచొనందములవ లెచే, అఖిన్నా 3౫ 

ఆభిన్నములు. అతుభేదేన = ఇంద్రియ భేదము చేత తద్భేచే = ఆ గంథాదులకు భేదము 



ర్ట శ్రీ వేడాంతపంచదళి, దోగ్టిదశ ప్రకరణము 

కలుగుచుండంగా, వ్భ్తి తిభేదాత్ = బుద్ధివృత్తుల భేదమువలన, తయో = ఆచిదానంద 
ములకు ఖిదా = బేదను కలుగుచున్నది. 

తొ, ప్ర్రప్పృమునందు రూవరసగంఛథాదు లభిన్న ము చై యున్నను, 
ఒకొొ,_క ఇంది, యముచే నొక్కూ_క్క_టయే గ్ర హింవంబడును, అక్ల్లే 
చిదానంనము ఫాక -టియే. మైనను, బుద్ధివ్యత్తులయంవలి -భేదముచే 
కొన్ని చిద్రూపమాత్ర, మును, 'ముటీకొన్ని యానందరూవమును గి హూం 
చును, ఇందు విరోధ మేమియు లేదు, 'వేదాంతనీద్ధాంతనునందు" గుణ 
గుణుల క భేదము గనుక నిట్లు చెవ్పంబడెను, 

ఆవ -చిదచానందము లాక్టటి యని ఎట్లు గ్రహింప నగు ననినం కెవ్వు 
చున్నాడు 

న్లో, సత్త (వృకౌ చిత్చుఖై క్యం తద్య_త్తేర్ని రృ లత్టత్క, 
రబజోవృ ల్తేస్తు మాలిన్యాత్సుఖాంశోఒ త్ర ఒత్క, తిరస్కృతేః 18 
వ్యా+* నను తరి చిందానందయో 3 వైక్యం కు డ్రా వలభ్యత ఇత్యాశంక్యాహా--- 

సత _త్తరవృత్తావితి.స వృతా కుభకర్యోవస్థావితాయాల స స గే వ రాణ చరూ సాం 
బుద్ధివృత్తై -చిత్సుక్షైక్యం చిదానందయి.ె రైక్యమవభాసత ఇతి శేవః కృ త్రోవప 
మావా శదష్ట ఎ కేరితి, కుత _స్తర్తి భేదోఒవభానసత ఇత్యత అటక 

టీ. సత్త్యవృతా'= =సాత్తి త్తి నకవృ త్తియందు, తద్వ్భృ ల్తేః=అవృ త్తియొక్క్ల నిర్మల 
త్వత$= నెర ర్మ ల్యమువలన, చిత్సు క్ల శీకస్టం = వై వై తన్యనుఖముల కేకశ ము, గృవ్యాలే = 
X గృహింహబడు చున్న ది. రజోవృ శే స్లడారజో వృ శ్రియొక్కు మాలిన్యాల్ =మాలిన్యము 

వలను, నుఖాంశ!ః = సుఖరూవతరము, అ శ్రే = ఈ రాజసవృ త్తి తియందు, తిరస్కృత!ః = 
కప్పంబడెను, (స్ఫురింప దనుటు, 

తా, సా _ల్రిషకవృ త్తి త్తి నిర లమైన డగుటవలన దానియందు చిదా 
నందనులు రెండును స్ఫురిం చును, ా జసవ ఎత్తి మాలిన్యనుగ లది గనుక 
చానియందు సుఖాంశను స్ఫురింపదు, 

అవ, సుఖాంశము స్ఫురింపకపోవుటయందు దృషాంశళమును జెవ్వు చున్నాడు 
శ్లో, తింత్రి ణీ్ఫ పులమత్యన్లుం లవజేన యుతం యదా, 

కదాన్లున స్య తిరస్కా_రాదీవదన్లుం యథా తథా. 79 
వ్యా. విద్యమానస్యావి సుఖాంశస్య తిరస్కాశే దృష్టాంతమాహ---లిం లి ణీతి. 

యథా తింతి,ణీఫలే లవణ యోగాదత్యన్లుత్వం తిరోహిళం తదర్శద ్రజోవ్యస్తావా 
ఛందన్య తిరోభావ ఇత్యర్థః 
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టీ. యదా = ఎప్పుడు, అత్యన్లుం = మిక్కిలి పుల్లనై న, తింత్రిణీఫలం = చింత 

పండు, లవణేన = ఉప్పుతో, యుతం = కూడుకొన్న దో, తదా = ఆప్పుడు, అన్గుస్య ద 

పుల్లదనముయొక్క_, తిరస్కారాల్ = త్య పోవుటవలను యథా = ఎట్టు, ఈమదన్హుం = 
కొంచెము పులుపు గలది, (భవతి) = అగుచున్న దో, తథా = అక యని వెనుకటి శ్లోక 
ముతో నన్యయము. 

తా. మిక్కిలి వుల్ల ని చితవండులో ఉప్పు కలిని నేని వులుసు 

తగినట్లు సత్వగుణములో రజోగుణము గలినె నేని అట్టి మిశృవృత్తు 
లందు సుఖాంశము స్ఫురింపదు, 

అవ, గూడాభ్గిప్తాయముతో శంకించుచున్నాండు:ా 

శ్లో, నను వ్రియతమ త్వేన పరమానందళాత్త ని, 
వివెక్తుం శక తా మెవం నినా యోగేన కిం భవేత్, ' £0 

వ్యా. గూథాభినంధిం శంక 'తేనన్నితి, ననూ కేన ప్రకాశేణాత్ల న పరమా 

నందరూవళ్వం వర్యప్తేమా మాన్నదత్య హేతునా గాణమిథ్యాత్మ రూపీ పేభ్యః ప్పి యోేతమ్యు 

జ్యే ష్వ్యేభ్యో వివే త్తం వివిచ్య జ్ఞా జబాతుం ఛక్య్వ తాం నావు తథాపీ నాయం “సనో ము క్షి 

సాధనం అపరోడజ్ఞానద్వారా ॥ ము క్రిహే హేతుర్యోగస్యాభిధానాధితి గూఢోజఒఖిసంధి!. 

టీ, నను = పేయ్, నీవం = ఫూర్వోో క్షవ్ర,కారమ్యు ప్రియతమ ల్వేన ఆ మిక్కిలి 
(వ్రీయమయియుండుట వేత అత్మ నిజ ప ప్రక్యగాక ర యందు, పరమూనందతొ = పరమానంద 

రూవశ్వము, వివేక్తుం = వివేచనచేయుటక, శక్యుతాం = కక్ష్యమగుంగాక, యోగేన 

వినాజయోగము లేజేని, కిం భవేత్ =నీ మగును ? 

తా, “ఆత్త వపరమానందరూవ్రండా |! యని వినుర్న చేసిన నేము 

ఫలము ! యోగము లేనిది యవ రోతుజ్ఞానము కలుగదు గడా” యని 

కంకించిన వాని యభిప్రాయము, 

అవ. సమాధానము జెవ్వుచున్నాండు;--- 

న్స్ యదో్యోగేన తదేవేతి వదామో క్షానసిద్ధయే, 

యోగః ప్రోక్లో వివేకేన జ్ఞానం కం నోస్ జాయే, 81 

వ్యా హి ంఢే రేవో సమావ--యవ్యోశేచేతి, యథా యోగస్యాష 

రోక్షజ్ఞానహే మేతుక్వమ స్టీ, వీవం వివేకస్యాపీశ్య త్రాసీ గాఢో2 ఖినంధిక. ఇదానీం 

చోద్య మువారయోరుభయోరళ్ళినంథిం ప్ర ప్రకటయతి--జ్ఞా నేతి. యథాపరో జజ్ఞానసాఢ 
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నత్వేన యోగో౭భిహిశః ఫూర్వనసీన్నధ్యాయే. వవ మసి సిన్న భధ్యాయే౭ఫిహి తేన 
గాణమిథ్యాక వివేకదాషారా కోశపంచకనివేకేనాపి కూన ముత్పద్యత నీ వేత్యర్థః 

టీ, యోగేన = యోగను'చేక, యజ్ =నీమి ఫలమో) రబేవేతి = అదియే యని, 
వదామః = వెవ్వచున్నాము, జ్ఞానసీద్లరీ = జ్ఞాన సిద్ధికొ అక్కు యోగః = యోగము, ఇ 6 లు 
(పో, క్తఃి = వెప్పయుడినది. వివేశేన = వివేకముచేతు జానం = ' జ్ఞానము, నోపజాయ సే 
శింజనల జనింవదు ? గ్ 

తా, “యోగముచేతం గలెడి ఫలమే వివేకముచేతను గలు 
గును” అనలా, యోగము జనః ఇద్ధికి సాధనము “వివేక మేమి 

చేయును? అని ప్రశ్నింపంగా విచేకమును అట్ట క్షైనసిద్ధికే సాధన మని 
సమాధానము: చెప్పుచున్నాడు, 

అవ, ఈయర్థమునందుం (బ్రమాణమును చెప్పుచున్నాడు! 

న్ లక్ వః ప్రావ్యతే సి సానం తదో్యో గై రపి గమ్యలే, 

తీస్త సృృతం ఫల కత్వం “ఇూగినాం చ వివేకినావ్, 82 

వ్యా త్ర కిం ప్రమాణమిత్యాశంక్యాహయత్సాం క్యెరాత్తానాత్త వివే 

కిళ్ః యల్ స్టాన్ మోతరూపం స్రావ గలే గమ్య శే తదో్యో 7 ర్యోగభిరపి గమ్య తే 
ఇత్య నేన ఇనాం వి వేకిసాం న్ ఫలై కళ్వం జ్ఞానద్వారా మోమీలతణఫలన్య్యై 
కత్వ ముక్త మిత్యర్థః 

టీ సాంఖె కొస = ఆక్లానాత వివేకము గలవారిచేక, యల్ స్థానం జ ఏస్థానము, 

ప్రావ్య లే=పొందలుడునో, త తత్ ఎలస్థానము, యోగ 7 రపీ=యోగల చేతను, నమ్యులేలి = 
బొంద(బడుచున్న దని, యోగినాంయోగులకను, వివేకినాం=ఆశ్రానాత వివేకము గల 

వారికిని, ఫలై కత్వం=ఒక టే ఫలము, స్రకం=చెప్ప(బడినది, 

తా, ఆత్మనాత్త విచాకపరులకును, యోగులకును, బహ సామా 

ఆత్మ_రద్యారా నైవల్యము గల్లు నని శ్రీకృష్ణుండు గీకలయందు 

స్పెను, 

అవ. ఒక్క. ఫలమునకు రెండు సాధనము లేల యనిన జెవుచున్నా (డు: 

న్, అసాధ్యః కస్య చిదో్యోగః కస్యచిద్దాననిశ్చయః, 

ఇత్థం విచార్య మారా చ్యా a పర మేశ్వరః, 93 

వ్యా. నను వి దకయోాగయాలేకమేవ చేక్ళలం తర ర_ఫిన యోరన్యుతరనై్యైప 
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యుక్తం శాస్ర్రేమ ప్రతిపాదనం నోభయోరి త్యాశళంక్యాధి కారివై చిత్ర్యాల్ యుక్త 

ముభయోః (ప్రతిపాదన మిళ్యభి ప్రాయేణాహ---అసాధ్య ఇతి, 

టీ. కస్యచిత్ = ఒకానొకనికి యోగ; = యోగము, ఆసాధ్యః = కష్టము 

కస్యచిత్, = మణలీయొకనికి, జ్ఞాననిశ్చయః = జ్ఞాననిశ్చయము, ఆసాధ్యఓ=జసాధ్యము, 

ఇర్థం = ఈలాగున, విచార్య = యోచించి, పరమేశ సరః = పర మేశ్వరుండు, ద్యామార్దా= 

శండు మార్హములను, జగాదజవల్కె.ను, . 

తా, కొందజీకి యోగ మసాధ్యము, మటీకొందటేికి తత్వ 

విచార మనాధ్యము., బ్రట్టిసంగతి విచారించియే వారి వారికి వీలగునట్లు 

సాంఖ్య యోగ ను లనెడి రెండు మార్లములను పర మేశ్వరుయ తై 

"వను, 

అవ. సాంఖ్యయోగముల సామ్యమునే యువపాదించుచున్నా (డు: ' 

న్లో . యోగే కోఒతిశయ స్త శ్, జ్ఞానము _క్టం సమం దగ యో 

రాగ ద్వేషాద్య భావశ్చ తుల్యో యోగివివేకినో, 84 

వ్యా. నన్వత్యం తాయాససాధ్యన్య యోగస్య నిరాయాససులభాద్వి వేకాదతి 

శయో వక్తవ్య ఇత్యాశంక్య సోతిఒశయః కిమవరో తజ్జాన జనక త్వాదుచ్య తే, ఉక 

రాగ చ్వేపనివృ త్తిహేతుత్వాదథవా చై ర లౌనువలబ్ధి కారణ త్వాదితి వికల్చ్య (ప్రథమ 

పక్నే ఫలసామ్యమి త్యావాయోగ ఇతి, ద్వయోర్వి వేకయోగ యారుభయోరకి 

జ్ఞానలతణఫలం సమము క్తం “యత్సాం క్షైరి త్యాదినాల అక స్తవ యోగే కోరతి 

శయః? న కో౭పీత్యర్థం, ద్వితీయం ప్రశ్యావా=రాగద్వే షేతి. 

టీ. కత్ర=ఆ కెండింటిలో, యోగే = యోగమునందు, కః ఆతిశయః=ఆలిశయ 

మేమి? ద్యయోః = రెండింటికి, జ్ఞానం = జ్ఞానము, సమం = సమాన మని, ఊఉ క్తం=బెన్నదం 

' బడినది. రాగచ్వేషాద్యభావశ్చ = రాగజ్యేఘోదులు లేమియు, యోగివివేకినోజయోక్ 

కిని విచారపరునకును, తుల్యః = సమానము. 

తా, సాంఖ్య యోగములు రెండును జ్ఞానసాథనము లై నప్పుడు, 

నిచారమునకు రానాగమునకును తారతమ్యము లేదు, రాగ బ్వేహాదులు 

"లేకపోనశ్రటయు నీ యికున్రరకు సమాన మే యని భానము. 

అవ. వివేకికి రాగాదులు లే వనుట నుపాదించుచున్నా (డు: 

శ్లో, న ప్రీతిర్విషయేప్వు స్తీ వ్రేయా నాత్తెతి జానత్క 
య ) 

కుతో రాగ కుతో ద్యేహః ప్రైతికూల్యమపక్యోతః. రెస్ 
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వ్యా. వివేకినో రాగాద్యభావమువపాదయతి---న శ్రీ తిరితి, ఆకా ప్రి యతమ 

ఇతి బానత$ పురుషస్య న ఆావద్విషయేము ప్రీతిరప్షి ఆతో న శేషం రాగో జాయతే, 

న! నుకూల్న జానసా? వి న హతో రా కూల్యజ్ఞా ల వాల్, నొ ద్వేష?) తచ్ధేత్ 9 ప్రారికూల్య జ్ఞ 

స్యాభావాదిత్యర్థ రం 

టి, ఆశ్రా= వీ యతముం డని, జూనత$ = ఎఆకీంసిన 

వానికి, విషయమని సుమం యందు శ్రీత= చేను, నా స్టీజాలేదు, స్రాతికూల్యం= 

పృతికాలత్వము, అవశ్యశః = చూడనివానికిి రాగఃకుతః = రాగ మెక్క-_డిది? "ద్వేషః 

చకాన్వేన మెళ్ళడిది ? (కెండును లే వనుట), 

ణా, తనకు ప్ర తికూల ముగు పదార్థమే "లే దని యెణీంగిన విచార 

వరునకు శాళచ్వేపము లుండను, ఆత్మ యే పరవువే ప్రెమాస్పద మనెడి 

నిశ్చాయను కుదురుట చె విషయనులయంను వ్రీతియు' నుండదు, 

అవ, వివేకికి . వ్యవహారదశయందు అపకారము వేయు వానియందు "ద్వేషము 

గనట్టుచున్న దంటి వేని, అది విచారవరునకును యోగికిని సమానమని చెప్పు చున్నా (డుః-- 

నో, దేహాడే వతికూచేషు షం ద్వేష స్తుల్యో దగ్గయోరపి, 
ళు WD) ఎలి 1 ౧, 

అధ ం ఈ ద్వేషం కుర్భన్న యోగీ చేదవివెక్యవీ తాద్భశః, 86 

వ్యా, నను వి వేశినో వ్యవవారదశాయాం దేవాద్యుష దృవ కారిన 'ద్వేపో 

దృశ్యత ఇత్యాశంక్య తదా యోగివివేకినోః స తుల్య ఇతి వరివారలి.._ బేహా బేరితిం 

ప్రతికూలేషు వృళ్చికాదిషు 'జ్వేవకర్తు సదా యోగిశ్చమేవ నాభ్యువగమ్య తే వేల్ 

ఛవళాతర్చి తాదృశస్య వివేకిత్వమపి చాభ్యుపగచా సాను ఇ శ్వావనా ద్వేషమితి. 

తాద్భశో ద్వేషకర్తా చేదని వేళ్యపి వి వేకవానపీ న భవతీశ్యర్థః. 

టీ, జేనోడేః = శరీరము మొదలగు వానికి, ప్రతికూలేషు = అనుకూలములంగాని 

సర్పాదులయందు, ద్వయోరపి=సౌంఖ్య యోగుల కిద్దరికిని, జేషేష8=ద్వేషము, తుల్యకి = 

సమానమైనది. ద్వేషం = దే్టేషమును, కుర్వుక్ = చేయుచున్న వాడు యోగీ న 

చేత్ = యాగియే కాం డంటివేని, తాద్భశః = అట్టివాండు, అవి వేళ్యపీజవి వేకరహితుం 

డును (భవతి = అగుచున్నాండు 

తా, ప్రతికూలనము లగు సక్చాదులయందు ్వేషము యోగికిని 
జ్ఞూనికిని సమమే. అట్టి ద్వేష మున్నచో నాతడు యోగియే కాం డంటి 
నేని వాండు జ్ఞానియు కాంజాలండు, 
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న్లో, చె వై్వ్పతస్య ప్ర ప తిభానం తు వ్యవహా రే ద యోస్సమం, 

సమా భా శ చేత్తద్షన్నా దై ఏత త్స్వవివేకిన,, 87 

ద్యా. నను వివేకినో దై (తదర్శనమ స్లీ, యోగినన్తు తన్నా స్తీతి తృతీయ ఏిక'ల్చే 

యోగనోఒతిశయో భవిమ్యతీ శ్యాశంక్య వివేకిన స్త డ్టైపతదర్శనం కిం వ్యవవారదశాయా 

ముచ్యతే | ఉతాన్య బేతి వికల్ప శ్ర్యే తద్య|ోగనో=.ి నసమానమిక్యానా-దై, షత 

'స్యేతి. ద్వి తీయమాళంక' తే... సమా'థావిశి. యోగినః సమాధి కాలే చై క్షకదర్శనం శా స్తీ 

త్యుచ్యలే కేత్ చదిత్య భ్యా హారః. కరి వివేకినోజఒపీ వివేశదశాయాం చై ష్షతాదర్శనం 

తుల్యమితి విహరతి...కద్వదితి. యోగనస్సమాధిదశాయామివాదై ్యతత్వవి టేకిన! 

అదైసకం తళ్త్వమితి శుతియు కిభ్యాం వివేచనం కర్వతోఒపి తస్మిన్కా-లే దై క 
దర్శనం నా స్తీత్యర్థః. 

టీ, వ్యవపాశే = వ్యవహారదశయందు, బైర్షతస్య = మైైత్యవ,పంచముయొక్క_; 

ప్రతిభానం తుజాకనుపడుటయె లే, వ్వయోఃజజ్ఞానికిని యోగికిన్సి సమం. ఇ సమానము, 

సమాభౌా = సమాధిడశయందు, (యోగిన8=యోగిక్సి, నేతి వేల్ = ద్వైశస్ఫురణాము 

లే దంటి వేని, తద్వల్ = అటులే, (ఆత్తానాత వి'వేకదళయందున్సు, దై పతకం = 

ట్రైపతభావము, ఏివేకినః = నివేచనమువేసిన వానికిని, నజలేదు. 

తౌ, వ్యవహారదళశయందు దై (తభావము యోగిజ్ఞానుల క్రిద్దటీ 

కిని కలదు; సమాధివశథశయంచు ఇద్దణికిని స్ఫురింపదు, కనుక బా రిద్దతీకిని 

సర్వవిధంబుల సామ్యమే ఘు ఘుటించు నని భావము, 
ఆవ, వివేశదశయందు డైష్టిక మెట్టు స్ఫురింప దనిన౬ శెపుసూ సలా 

వ్, నివయ్య తే తదస్తాఖిరదై ద్రైతానందనామక్తే 

అధ్యాయ & ఫా తృతీయ ఒతస్సర్యమప్యతిమంగళమ్. 83 

వ్యా. కథం తదభావ ఇత్యాళశంక్యోపితనేఒభ్యాయే కదుపహదయిమ్యక 

ఇత్యాహ----వివవ్య్యత ఇతి. ఉ _క్రమర్థం నిగదుయతి....సర్వమవీతి,. ' 

టీ. అస్తాఖిః; = మావేక్క అడై టై శానందశామశే=ఆ్వై తొనంద మెడి “ప్లేరు 
నగల, తృతీయే తభ్యామే = మూండవ య ధ్యాయమానందు; కత్ =ఆ చొ డైషకస్ఫురణము 

లేమి, వివక్ష్యుతే = నిరూవింవ:బడును. అతః=ఈెహాశతువువలన, సర్వమసి ఇ అంతయు, 

మంగళం = శుభమగును, . 

తా, వివేకవశ యందు చె డై (తము స్ఫురింసదనుసంగతి ఆదె దై కతాసంగ 

మను మూండవప్ర కరణమున వరి ర్లింపుబడును గాన నంతయు శుంభనుం, 

వదాంతక.రే9ి . 



930 శ్రీ వేదాంఠేసంచదకి, దాగ్గదశ ప్రకరణము 

అవ, ఇట్టివాండు యోగియంటి వేని, అదియే మాశాక్సర్య మని చెప్పు చున్నా (డుః- 

నో సదా పళ సిన్నీ జానందమపళ్య౯- నిఖలం జగత్, 

అర్థాద్యోగీతి చె తరి సంతుష్ట్రో వర్గతా'ం భ మాకా, 89 

వ్యా. నను చై చై ప్రతాదర్శనసహి శాత, దర్శనవతో యోగిక్వ మేవ భవివ్యతీతి 

శంక తే_సదా పళ్యన్నితి. ఇష్టాపత్త్యా పరివారతి_తర్తీ తి. 
ట్ర సదాజఎల్ల ప్పుడు, నిజానందం=నిజానందమును, వళ్యక్ =చూచుచ్చు నిఖలం 

జగల్ జసమ_స్తమెన జగత్తును, అవశ్యక్ = మాడనివాం డగునేని, ఆర్థాత్ జాషర్య వసా 

నమువలన, యోగీతి చేశ్ = యోగి యగు నెనెదవేని, కర్ణి = అట్టులై శ్రే సంతుస్థకి= 

సంతుష్మి(జెందిన, భవాక్ నీవు; వర్ధ తాంజ వర్గిబ్ణుదువు గాక 

తా, నీ యిస్న ష్పప, కారము సర్వదా స్వస్వరూవభూతానండా త్తాను 

భఛవముగలవాండగచు జగత్ స్ఫురణను "లేనివాండే యోగి యగు నని 

తెలిసిఫొనుము, అట్లు వాస్తవమును జెప్పితివి కనుక నీను వరిలుదువు గాక. 
థగ 

అవ, అధ్యాయ "శాత్ప్సర్యమును 'జెన్వ-చున్నాండువాలా 

న్, బ్రహవ్మగందాఖభిధే గృంజఖే మందాన్నుగ గృవానిద్ధయే, 
ప్యలీయాథ్యాయ 1 ఏతన్ని న్నాత్తానందో వివేచితఈ. 90 

ఇత శ్రివిద్యారణరకృతా, వెదాంకసంచదళ్యాం, బ్రహ్మనందే 

'ఆక్షానందో నామ ద్వితీ యోఒఛా్యాయః, 

వ్యా, అధ్యాయ తాత్పర్యం సంవ్షీవ్య దర్శయతి-బ వానందేతి. 

ఇతి శ్రీనుక్పరమవాంసపరి వ్రాజకాచార్య శ్రీ భార తీతీర్ణవిద్యారణ్యముని వర్య కింక -రేణ 

రామకృష్ట ఖ్యవిదుహె విరచిలే బ్రహానందవ్యాఖ్యా నే ఆశత్రానందో నామ 

ద్వితీయో2.ధ్యాయః, 

టి, బ్రృవోనందాళిధే = బ్రహ్మానంద మెడి, వళస్తిక్ ద్వి తీయాభ్యాయీ= ఈ 

కెండవయథ్యాయ మనెడి, (గృంభేఇగ ంథమున ౦దు; మందాను గ వాసీద్ధయే=మందబుద్ద్ధి 

గలచవారల యను గ్రనాముకొజకుఆ తాన ౦ద $=ఆత్తాన ౦దము, వి వేచితణజ=నసిరూపించంబడినదిం 

తా, బ్ర హ్లనంద మనే నెడి ఈ గృంథమునందు, మందాధి కారుల నిమి 

_త్తమై ఆకత్తానుద వును ఈ ద తీయ థ్య్యాయము నిరూవింవంబడినది, 

కది. శ్రీనిద్యారణ్యక్ళతం బగు చంచదళియందు బ్రైహోానందమందలి 

ఆక్రానంద మను ద్వి తీయా ధ్యాయము సమా _ప్పము, 



శ్రీరస్తు 

శ్రీ గణేశాయ నవః 

శీవేదాంతపం చది 
(త్రీయోదళ ప్ర ప కరణము 

అద్ర శానంద ప్రకరణ మ 

అవ, సె (వ్రశకరణములోః జొప్పంబడిన ఆనంద, లి తేయముకం టె నిందుం జేవ్ప. 

బడిన మోగానందము వే జని తలంవం గూడ దని చెవ్వు చున్నా (డు; 

న్లో, ఈారాగానందః పురోకో య స్ప ఆత్మానంద ఇషు తామ్, 

కథం బ్రృవాత్వ మేతస్య సక్షయస్యేతి చేచ్చణు, 1 

వ్యా ఖాన న మ్, 

వ్యా. నను “అనందస్తివినో బ్ర బృహానందో విద్యాసుఖం తథా విషయానంది 

తి పృథమాథ్యాయే ఆనంద త కృయయమేన ప ప్రతిజ్ఞాయ ది తీతా ధ్యాయే తదతిరిక్తాత్తా 

నందనిరూ పణా _త్తద్విరోనో పయత ఇత్యాళంక్యాహయాగానండ ఇలి, యథా 

ప్రతిజ్ఞాశనై స్ట ద్రిహ్హోనందస్య యోగజన్యసాకూ త్కారవిషయ కే్టేన యెోగానందత్య్టం 

నిరుపాధికల్వేన నిజానందత్వం చ వ్యవవ్భాతం, తథా శనై (వ గౌణమిథ్యామఖ్యాత్మ 

వివేచనేనావగమ్యత్వవివకయా తానం దో౭బిహితళ ఇతి 'భొవకి, నను సజాతీయాద్దౌ 
4 ౧ 

ణాఠ నః పుత్రభార్యాదేః మిఖ్యాత నో చేహాడేర్విజా తీయాదాకాశాదేశ్చ విళిన్నస్య 

సద్వయస్యా తానందస్య (పృశమా ధ్యాయో క్షద్యి తీయయోగానందరూ పతా న సంధ్గవ 

త్రీతి శంక”రేకథమిలి, సజాతీయ త్వే గాభిముకస్య గాణాక నః పుత్రాచే రి థ్యాత్మ 

నో చేహవాబేశ్చ తె త్తిరీయ శు శ క్యభిహి తేజ దంతః పాతి త్వాడా కాళాచేళ్చే జగత అత్తా 

నందాలి శే శేడాస శ్త్యాన్వానర్టతీయట వ్యాహజతా కన్య భుటత ఇతి స బహంమాన 

ము త్రరమానా శృణ తి. 

టీ, పురా = ఫూర్వము; యః యోగానంద! = నీ యోగానందము, ఊ కక = 
ఛెప్ఫంబడెనొ, నకి = ఆయ్యదిః ఆక్సానందః = అఆతానందను (అని, ఇవ్య తాం = 
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కలం వంబడుగాక. సద్వ్వయస్య = రెండవ వస్తువుతో 6 గూడిన, ఏతస్య ఆ ఈః యాతా 

నందమునకు, బ్రవాత్వం = బ్రవాభావము; కథం = ఎట్లు సిద్ధించును 1 ఇతి వేల్ = 

ఇ ట్రంటి వేని, శృణం = = వినుము, 

తా, పూర్వము దెల్పిన ఆనందత్ర యములోం జేరినబే యోగా 

నందము, అదియే యాక్తానంద మని తెలీయనగును. ఆక్షానందము నిలు 

పాధికము గదా, ండవదానితోలయాడిన యానందము ౨ మందాధిశారికి 

ద్రిహ్లోనంద మగు కె ట్లందువెని తెల్పెద వినును, 

శ్లో. ఆకాళాదిస్వ దేహాంతం తైత్తిరీయ శు తీరితమ్, 
జగన్నా _స్టర్థిన్థదానందాదదై ఏతే బ్ర హతా తతః,, లి 

వ్యా. ఆకాశాదీతి, చే “తస్తాద్వా నీతస్తాదాత్యన ఆకాశస్సంభూతి ఇత్యాదిక 

యా తె త్తిరీయశు శు, క్యాభిహికం జగత్స (శారణభూ కౌదాత్తానంచాద్యతః అన్యుత్పృృ 

థ్ నా_స్టీ, అతః ర శారణభూశస్యా శ్తాసందస్యాద్వితీయత్న మిత్యషి ప్రాయః, 

ట్రీ, తె త్తీరీయ శు తీరికం = తె త్రరీయశు తియందుం చెప్పబడిన, ఆకాశాది 
ల 

స్వదేహాంతం = ఆకాశము మొదలుకొని తన జేవాముపర్యం తము, జగత్ = ప్రవం 

చము, ఆనందాత్ = ఆనందముకం టె, అన్యత్ = వేలుగా, నా_స్టీ=లేదు. తేత§ = 

ఆందువలన, ఆడై పక బ్రవ్మాతా౭అద్వి తీయ బ హత్వము (నిరపాధిక మగు నానందరూప 

మనుట్ర సంభవించును, 

కా, 'తస్తాదాష వతస్తాత్ అని ముదలిడి తై త్రిరీయక శ్రుతి యాత్ర 
ఆ — రం యో ర్తి 

వలన నాకాళము పుకును. ఆకాశమువలన వాయువు, వాయునువలన 
అగ్నియు, అగ్నివలన నుదకమును, ఉదకమువలన భూమియు ఇ_ల్తెజుం 

గున తన చేహప పర్యంతము నాత్మ కంఖు వేలు గాదు. కాన నీ యానంద 

మద్వితీయానంద మని వెప్పుట కళ స్టంతరము "లే దని భావము. 
ఆవ, మిరు చూపిన శు తిలో నాత్మ కు కారణత్వము తెల్పంబడెంగాని 

యానందమునకుం గా దని శంకించి సమాధానము6 జెప్టుచున్నా (డు: 

న్, ఆనందాచేవ తజ్జాతం తిస్టతా్యానంద ఏవ తత్, 

ఆనంద ఏవ ఫీన్లు చే త త్యుకానందాత థం వృథక్. 8 

వ్యా. ననూదాహృత (శు శుతివాశ్యే ఆత్త నః కారణత్వం (శరా శర్వాయ లే, నానంద 

స్వే త్యాళంక్య కత్ప్రతి పదకం" కదీయమేవ “ఆనందాబ్ధ్యేవ భిలెస్టమాని భూతాని 
జాయంతే” ఇత్యాది వాక్యమర్థ త; పఠతి... అనందాచే వేతి, వ్యాఖ్యాతం, ఫలిత 
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మావా ఇక్యు శ్లేతి, అగ్రే దమనుమానం సూచితం, విమళం జగదానందాన్న భిద్య కే, 
తత్కా_ర్భత్యాల్ , యద్యశ్కార్యం త్ర త్రతో న ఇిద్య కే, యథా మృత్కార్యం 

ఘటాది మృదో న భిద్యుత ఇతి. 

టీ. కల్ = ఆ జగత్తు; ఆనంచాదేవ = అఆనందమువలనచ్పే ' జాతం = పుటైను 

తల్ = అజగత్తు, ఆనంద వీవ = అనందమునం బే, తిన్ఫలి = సిత గలది. ఆనంద వివ 
అనందమున నే, లీనం = లయించుచున్నది. ఇతి = ఈలాసన 5 " ఉకానందాల్ ఇ తెలం 

బడిన యానందముకన్న, కథం=ఎెట్టు వృథక=వేఆగును? 
తా. అలై త్రిరీయమున నే తరువాత “ఆనండాద్ధ్యేవ ఖల్ఫిమాని 

భూతాని జాయంతే అని ఆనంచముననే జగదుత్ప త్తి స్ట దానియం జే 
స్థితః దానియందే లయము అని కూడ చెప్పబడినది, కాన కార్భ కారణ 

ముల క శోద మను న్యాయమును ట్టి కారణ మగు ఆనందమునకంళు 
జగత్తు వేటు కాదు, 

అవ, కార్య కారణముల కభీద మని నీవు సాధించితిని, కులాలంనివలన౦ బుట్టిన 

నుటను కారణమునకంటె వేటు నుండలేదా! అల్లే దార్దాంతికమందును ననుకొనుం 
లు 

డనిన సమాధానము: 

న్లో, సులాంా ధ్భట ఉత్పన్నో ఛిన్న శ్చేతి న శంక తం, 

మృద్వ దేవ వ్య్యాపొదానం నిమి_త్రం న కఘులాలవళత్ . వీ 

వ్యా. కులాలాదుక్సన్న న్య భుటన్య తతో భీదదర్శనాదనై కాంతికళా “హీతో 

రిత్యాశంక్య కులాలస్య నిమి _త్తకారణ త్వాదివా చానందస్యో పాదానళ్వసమర్థ నా శైవ 

మిత్యావా---కులాలాదితి. వీష, ఆ తానందః మృద్వత్ , మృద్ధ టస్యేవ ఉఊపాదానం 

కారణం; కులాల ఇవ నిమి శ్రకారణం న భవతి, 

టీ, కలాలాల్ = కుమ్తురవానివలను ఊక్ప్చన్నక=పుట్టిన, ఘట! = ఘటము, భిన్న 
"శ్చీతి = కారణమునకంటె వేగు నని న శంక్యతాంజళంకిందవలదు. హి=వైహేళువు 

వలను వీవః = ఈ యానందరూసమగు బ్రహ్మము, మృద్వల్ = చుట్టినలె ఊఉపాదానంజ 

ఊపాదానకొరణవగునో కోలాలవల్ = కుమరివల్తె నిమిత్తం = నిమి శ్లకారణము, నజ 

కాదో. 

. కారణ వగు కువ్మరికంచు కార్య ముగు ఘటము వేబుగా 

కున్నట్టు 6 అనందజగత్తులు భిన్న మని యేల యనుకొనగూడ దన; అట్లు 

శంకింసంజనదు, ఘుటోత్పు త్తినిగనార్సి కులాలుండు నిమి  త్తశారణము, 
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మృత్యు ఉపాదానకారణము. అమే జగత్తున కాత్త యుపాదాన కార 

ణము, ఘటము తన కుపాదానకారణ మగు మృత్తుకంచు నెట్లు "వేలు 

కాదో ఆశే జగత్తును తన కుపాదానకారణ మగు ఆనందముకంళు 

"వీలుకాదు, ఇక్కడి ఆనందమునకు ఘటమున కుపాదానకారణ మగు 

మృత్తుసాటి గాని, నిమి త్తకారణమగు కులాలు సాటి గాదు, 

అవ. కలాలుడే యేల ఉపాదానకారణ మనంగూడ దనినం జేప్వు 

చున్నాడు? 

న్లో, స్థితి ర్లయశ్చ కుంఛస్య కులాలే స్తో న హి క్వచిత్ , 
దృష్టా తౌ మృది తద్భత్సా్యాదుపాదానం తయోళ్ళు) తె, న్ 

వ్యా. నను కుతో నోపాదానళ్వం కలాలస్యాపీ త్యాశంక్య స్థితిలయా ధారత్వ 

రూపో హెదానత్వలతణాభావాది త్యావా-_ స్థీతీరితి, హూ యసాత్మా-రణాల్ ఘటస్య 

స్టితిలయా కలాధారా న ఛవతోఒతో నోపాదానఠ్వమితి శేషః, కుత్త తర్చితా 

విళ్యత అవా---దృష్టైవితి, శౌ భుటస్య స్థితిలయా తదుపాదానభూ తాయాం మృచ్యేవ 

దృష ప్రక్య కేశోపలబ్ఞౌ, భవ'త్వేవం కత్ర, ప్రశృలే కిమాయాకమిక్య శఆవహా- 

శద్వది శి. యన్వల్ ఘటస్య మృదుపాదానం తద్యత్ జగతో౭_ప్యానంద ఊపాదానం 

స్వాత్ త త్త హేతు. కయోరిలి. కయోర్డగశి తిలయయో॥ శు తేః ఆనందా్ల్యే 

చీశాందివాకేం ఆనందహ్హేతుకక్న శ వణాదిత్వర్లః, 

ల్ టీ, లర రణమునలన ౯ చల్ కదన కుంభస్య = కుండయొక్క; 

స్థితః = టనికియు, లయశ్చ = నాశమును, కులాలే = కుమరియందు, న స్ప = "లేవో, 

త "=లస్థితిలయములు, మది = మట్టియందు; దృష్టా=పృత్య క్షముగా6 గనుపడు చున్ని, 

తద్వల్ =అ ప్రకారమే, తయో! = ఆ జగల్ స్థితిలయములకు; శు, లః = అనందెహీొతు 

శశర్వము వినంబడు చుండుటవలన, (అనంద 8=అనందము), ఊపాదానం = ఉపాదానకార 

ణము, స్యాత్ = అగుచున్నది. 

తా. ఒక వస్తువునకు బేనియందు స్థితిలయములు గలుగుచున్న వో 

'అదియే యుపాదానకారణ మనం పడును, ఘటమునకు స్థతిలయములు 

మృత్తునం దగుచున్నవి గాన్ని కుమ్మరియం దగుట బేదు. కాన ఘటము 

నకు మృ త్తే యుపాదాన కారణము, జగత్తునకు స్థితిలయనులు ఆనందము 

వలన నని శ్రుతిలోం చెప్పబడినది గాన, ఆనందము జగత్తున కుపొదాన 

కారణము, కావున న్భుద్హ టంబులంబో లె, ఆనందమునకును జగత్తు 
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నకును అభేదము సిద్దము జగత్తునకు ఆనందస్భరూప మగు బవామే 

వు లాక్ 
wee 

యుపాొదాన కారణ మని తెలియవ లేను, 

అవ, ఊపొదాన త్వములోని అవాంతర భేదముల
ను జేవ్వుచు న్నా6డువాలా 

క్లో, ఉపాదానం త్రిథా భిన్నం వివ్సి పరిణామి చ, 

ఆరంభకం చ త త్రాంతే స న నిరంశే-ఒవ
కాళినా. 6 

వ్యా. అనందస్య స్వాఖిమతం జగదుపాదానత్వం వక్తుం తదవాంతర భేదమావా- 

ఉపాదానమితి. త శ్ర వినర్తం వరేశీషయితుమిళతరా పక దూషయతి----ళశ్రే, ని. 

అంతో అఆరంభపరిణామవమే నిరంశే నిరవయవే వస్తుని నావకాళినా అవకాశవంతే * 

న భవతః. 
. , 

ట్రీ. ఉపాదానంజజాపాదొానకారణము) ౧ వివ ర్థిఎవివర్త్యు పాదాన మనియు; ౨ 

పరిణామి చజపరిణామ్యుపా దాన మనియు, ఏ ఆరంభకం చ=ఆరంభకో పూదాన మనియు, 

త్రిథొ = మూడు విధములుగా నున్నది. తత, = ఈ మూండింటిలో, అంతో
=కడ వటి 

శిండును, నిరంశే=ని రవయవవస్తువునం౦దు, అవకాళీసాజఅవకాశము గలవి, న=కావు. 

తా, స్పషము, 
రది 

అచ, ఇప్పు -డారంఛకవాదవముళమును జెవ్వుచున్నాందువాలా- 

న్లో ॥ ఆరంభ వాదినో ఒన్యన్తా దన్యసో్యోత్ప త్రీమాచ
ిరే, 

తంతోః పటస్య నిష్ప త్రెర్భిన్నా తంతుపటౌ ఖలు, + 

వ్యా: శయారనవకాశతష్టమేవ దర్శయితుం తావదారంభకవాదినో మతమను 

వదతి అరంఛేతి ఆరంభవాదినో వై శేషికాదయః అన్యుస్తాళ్కార్యా పేమయాడాన్య 

స్తాత్యా-రణాదన సస్య కారణా'పీ కయా౭.
న్యస్య కార్యస్య్యోత్ప_క్రమూచిశే ఊఉ క్షవంచేః. 

కుత ఏవం వదంతీత్యత ఆహా. శంతోరితి. నివ్పళ్షేరుక్ప "ల్రేరర్శనాదితి శేషక. ఏతొ 

వతా కథం కార్యకారణ భేదసీద్ధిరత్యత అఆవా----భిన్నాపితి, విరుద్ధపరిమాళా శ్వ్వాద్విరు 

క్ వక, ద్గార్గ శ్రియావత్త్వాచ్చేతి శ్చావ$ 

టీ. తంతోః=తంతువువలన,; వటస్య జ బట్టయొక నిష్పశేః ౬ డొత్చ _్తినిబట్టి, 

ఆరంభ వాదిన $= తొర్కి_కులు ఆన సా
ల్ అ ఆన్య కారణమున, అన్యస్య=అన్యకార్యము 

యొక్క. ఉళ త్తింజపుట్టుకను ఊ-చిలేజఐవెప్పిరి కంకుచటొజతంతువటములు ఫనగొ్న= 

"వేటు కదా. 

తా, కారణాంతరమువలన 'కారార్టంతర్ త్ప తిని పశేపికచవా 
| 

అవ QQ. 

దులు చెప్పిరి. ఎందుచేత ననంగాః: తంతువువలన వటోత్ప త్తి గనయి 
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డుటం జేసియు నిరుద్ధపరిమాణము గలిగి విరుద్దములై న క్రియల గలిగి 
నవి గనుకను, నా తరీతుపటములు భన్నము లనీ ఇష చెప్పిరి, తగా కార్య 

కారణములకు భేవమును అెల్పి రని భావము. 

అవ. ఇప్పడు వరిణామవాదమును నిరూపించుచు న్నా శు! 

నో, అవస్థాంతర తాప _త్తిరేకస్య పరిణామితా, 
స్యార్ వరం దధి మృతు_౦భస్సువర్లం కుండలం యథా, 8 

వ్యా. ఇదానీం పరిణామస్వ రూ పమావా_అవస్టేతి, నీకన్వ్వైవ వస్తునః పూర్వా 

వస్థా త్యాగ పురస్సరమవస్థాం కరప్రా క్తి వక పరిణామ ఇత్యర్థః తముదాహారతి-_.__స్యాది లి, 

యథా క్రీ రమ్బత్సువర్తానీనాం “సే రావవ్యవవారయోన్య శాం వరిత్యజ్య దధ్యాదివ్యవ 

హారయోగ్యతావ త్తి త్ర | 

టీ. వీకన్య = ఒక వస్తువునకు, అవస్థాంతరావ శత్రిః=ఫూర్వస్థితి చెడి వేలొక స్థితి 

విణమించుట, వరిణామితా = పరిణామ 'సునంటడును. శ్రీ రంజపాలు) దధి = చెరురసు 

గు మృత్ =మన్నుు, కుంభ క=ఘటముగను, సువర్ణ ౦జబంగారము, కుండలం = కుండలను 

గను (భూపషణవిశేషము), యథా=ఎటుల, స్యాల్ =అగునో, ఆయావస్సువుగా వరికామించు 
ననుట. 

తా. ఏవస్తువు గాని తన తొప్పింటిరూపమును వీడి వేజొకరూప 

మును వహించిన నది పరిణావముం జెండ ననంబడును. పాలు పెరుటల్లై 

నట్టు మృత్తు కుండ మెనట్లు, సువర్ణ మేక భూపణములై లె నట్లును, మొదటే 

సమును వదలి రూపొంతరమును చొందుట యని భావము. 

అవ, ఇపుడు వివ ర్రకారణమును నిరూవించుచున్నా (డు: 

న్లో అవస్థాంతరభానం తు వివరో రజ్ఞుసర్పవ'న్ ) 

నికరశే సప వ్య_సృసా వోమ్ని 'తలమాలిన్యకల్పనాత్ 9 

వ్యా. ఇదానీం వివ ర్షలకణమావా=_అవస్థాం క రేతి, తుళబ్దో౭.న్య పూర్వస్తా 

శృత్షద్వయా చె (లత ణ్యద్యోకనార్థః, భారవి స్థానమిత్యై గ్ర వావస్థాంతరభానం 

వర్తక, తముదావారతి.....రజ్జ్వితి. యథా రజ్జాత నా౭వస్థీ తస్యైవ ద్రవ్యస్యసర్పాత, 

వభ్రాసనం వివర్తశ$ః, నను వివ ర్షమానన్య రజ్హ్వా చః సాంశేత్వదర్శనస్నేరంశే పోవే 

న ఘటత ఇత్యాళంక్య నిరవయవే గగనాదావపి కద్దర్శనాశవమి త్యాహ-.--నిరం 

శే౭ పీతి, 

టీ. రజ్జుసర్పవత్ = త్రాటియందు పాము తోంచినటుల, అవస్థాంతరభానం = 

మంకియొక వస్తువుగ ప్రకాళించుట్క వివ _ర్హక=వివ ర్ట మగును. అసౌ=ఈ వివ రము, నిరం 
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శే౭పి=నిరవయవస్టరూప మినిదై నను వ్యోమ్ని =ఆకసమున 9 తలమాలిన్యకల్పనాత్ ఆః 

తేల = తల, కిందుగా పారలించంబడిన యిర్మద నీలకటా వాతుల్య మగుటయొక్కయు, 

మాలిన్య = నీలవర్శ్యము గల్టుటయొక్కయు,; కల్పనాల్ = ఆరోపించుటవలన, అస్తి = 

ఆగును. 

లొ. వీవస్తువు గాని తన వెనుకటి రూపమును వీడక, (పరిణామము 

పొందక) యన్యవస్తువుగా భాసీంచనేని యది విన్నర్త మనంబడును, 

తాడు తాడుగానే యున్నను చీకటిలో నది పాముగా కనిపించు. 

అ (1 ర్య "6 టయు, వమియు లేని ఆకసమున బోర్లించిన ఇంద్ర నీలపొత్ర మున్నట్లు 

కనుపించుటయు, నల్లగా నున్నట్లు కనువించుటయు _ వివర్హనునకు 

దృప్లాంతేములు, 5 
ర 

అవ. ఇట్టు నిరూపించుటవలని ఫలమును జఇెచ్వచున్నాండు:--- 

క్లో. తతో నిరంశ అనంటే వివరో జగదిప్య తాము, 

మాయాశ క్టిః కల్పికా స్వా టైంద్రజాలిక శ కివత్ . 10 

వ్యా. అసౌ వివర్హః వ్యోమ్ని తలళ్వమోము ఖీం ద్ర నీలకటానాతుల్యతేష్టం 

మాలిన్యం నీలవర్ణతా తయోః కల్ప నాదా కాశస్వరూ పౌనభిక్టై రారోప్యమాణత్వా 

దిత్యర్థక. ఫలితమాహా---తళ ఇతి, తతో నిరంశేఒప్ వివర్హసంభఛవాత్ జగన్నిరంశే 

ఆనంచే వివర్హః కల్పిత ఇళ్యంగీ కార్యమిత్యర్థం. నన్వద్వితీయే అనందే జగత్క-ల్పన 

మనువవన్నం కల్పనాహేతో రభా వాది త్యాశం క్యాహామాయతి, శ కేక కల్పకత్వం 

క్ష దృష్పమిశ్యత ఆవా---వింద్ర, జాలిశేతి, యశ ౦ద్రజాలికని షస్టాయాః మణిమంత్రాది 

రూ-పాయా! మాయాయా; శ క్షేరంధర్వనగ రాదికల్పక త్వం, తఇత్యర్థక. 

టీ. శకః = అందువలన, నిరంశే = నిరయవన్వరూప మగు, అనందే = ఆనంద 

రూపమగు బ్రవామునందు) జగత్ = (ప్కృపంచము, విప ర్హకిజవివ ర్ట మన్కి ఇవ్యశాం om 

అంగీకరింపబడుంగాక. ఐింద్రజాలికళ క్లివత్ = గారడివాని శక్రీవలె, మాయాళ క్రి ఆ 

మాయాళ క్రి కల్పికా = కల్పనము చేయునది, స్యాల్ = అగును. 

తా, ఐం ద జూలికునియందు మణివుం.తొదిరూవ మగు గారడి 
(WY లో 

విద్య యున్నట్లు, నికవయన్స్గరూప మగు బ్ర పహామందు మాయాశక్షిచే 
a య ఈ YJB ఆవ 

ఈజగత్తు కల్పింవంబడినది, 
అవ. పరబ వహామం దొళ శ కి కల దనిన జై ఏతాప తి కలుగు నని శంకించంగా 
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న్లో, శ క్రిళ్ళక్తాత్సృథచ్నా స్తీ తద్వద్దృస్టేర్నచాభిదా, 
ప్రతిబంధస్య దృష్టత్వాచ్చ క్యభా చే తు కస్య సః 11 

వ్యా. నన్వానందాళిరికాయాః మాయాయా అభ్యుపగ మే జై ృతావత్తిరిత్యా 

శంక్య తస్య అనిర్వచనీయ ల్వేనాన్ఫతత్వం వ క్తుముత్తరత, వక్షుమాణాయాః లౌకిక్యా 
మగ్య్యాదిశ శే స్తావ చృేబేనా భేదేన వా నిర్వ క్టముశక్యత్వం దర్శయతి---శ క్రిరితి. 

శక్షిరగ్న్యాది నిష్టా స్ఫోటాదిజనికా శత్తాదగ్నా్యాది స్వరూ పాక్చృృథక్ "భీజీన 

నాసి, కుత ఇళ్యత ఆవా-_-కద్వదితి. తద్వ శతృథాత్వస్య భేదేనాన త్త కస్య దృ స్తే 

ర్రర్శనాదగ్నాాదిస్వరూ పాతి శే కేణానువలభ్యమాన తాషదిత వీర్ల ర్ నావ్య గ్నా్యాదిస్వరూవ 

మేవ శక్షిరత్యాహ---న వేతి. అభిదా అశేదోఎపి న చ చైవ. తత్రాపి మ్రూంతు 

మావ ప్రలిబంధ స్యేతి. మణిమం త్రాదిభిః శక్తి కార్యస్య స్ఫోటాచేః వ్రృతిబంధ 

దర్శనాత్సరూ పాతిరిశ్తా శ_క్తిర్ల వ్ర క్యేక్యభి ప్రాయః. భవతు ప్రతిబంధదర్శకం శే 

శృేదోఒవి మాభూత్ దోష. నత్రాహ---ళ క్ష భావ ఇతి. ప్రత్యతనిద్ధస్యాగ్నా ్యది 
స్వరూపస్య క్రతిబంధాసంఛవా _త్తద్వ తిరి కశ క్ష్యనభ్యువగయమే సతి ప్రతిబంధో౬పి 

| నిరిషయస్స్యా దిత్యశి ప్రాయ 8 

టీ, శక్తాల్ = శ క్రిగలదానికందె, పృథక్ =వేటుగా శ_క్టిః = శక్తి నా_స్టి ఆ 
లేదు. కద్వత్ =అట్టై, దృ షేక=కనుషించుటవలన, అభిదాజ భేదము లేమియు, నచజకాదు. 

(ప్రతీబబధస్య = పృతిబం థధముయొక్క_; దృషళ్వాల్ = కనుపించుటవలన, శ్క్ష్య 

భావేశు = శ క్షి లేనియెడల, సః = అప్రతిబంధము, కస్య = చేనిది ? 

తా, శక్టి గలది శే క్షము, దాహాక త్యాదిళ క్రి అ గ్న్యాదిస్వరూ 

పముకంటు వేటుగా కనువడవించే వే అని చెప్ప వీలు లేదు, వేలుగాం 

గనుపడక పోవుటచే నవి రెంశును ఒకకే యనుటకును వీలు లేదు, 

మణిమం త్రాదులచే శ్రి నిరోధింపంబడినవ్వుడు అన్య మనకపోయినచో 
వ్ర తిబంధము నిరర్థక మగును, 

అవ. ఇంద్రియముల కగోచరయమైన శక్తి యున్న దని యెట్లు తెలియనగు ననినం 

జెప్పు చున్నాడు 

న్లో శ కే కా ర్యానుమేయక్యాదకార్యే వ్రతిబంధనమ్, 
y ఆది సే అల అ ల జ్యలతోఒ న్నేరదా యా న్యా నృం తది పృతిబంధథఆ . 12 

వ్యా. నన్వతీం ది యాయాకః శ క్టే8 కథం ప్రతిబంధో2వగంతుం శక్యత ఇత్య్యా 

శంక్యాహ---ళ శ్షేంతి. అతింద్రియాపి శ క్తిర్యశః శార్యలింగగమ్యా అతః అకాత్యే 
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(ప్రతిబంధః  అవగమ్యక ఇతి 

“శేషం, టా క్రమర్థం దృషహ్టైంత ప్ప దర్శనేన స్పష్టయతి..--జ్వలత ఇతి, లోకే న్వరూపేణ 

జ్వలతో ఒన్న! సకాశాద్దాహాదిలక్షణో కార్యే అనుత్పదధ్యమానే సతి మంత్రాది ప్రతి 

బంధతా మంత్రాదీనాం శ క్రి ప్రతిబంధకత్వం స్యా దిత్యర్థః, 

టీ. శశ్షేం=శ కి ఆార్యాను మేయత్వాల్ ఎకార్యమువలన తెలియందగిన దగుట 

ప్రతిబంధనం = ఆడ్డగింపు (అవగమ్య లే = 

(గ హింహబడును జ్య లతకః= పృజ్యరిబ్దుచున్న, అగ్నేక=అగ్ని వలన, ఆదాహేజదాహాది 

లజ మైన కార్యము జనించనపుడు, మంత్రాది ప్రతిబంథతొ = మంత్రాదులవేశ 

బంధశత్వము, స్యాత్ = కలుగును. 

తా, కారణమైన అగ్ని నుండు చుండినను దానియందు దాహ. 

రూవకార నము లేనప్పుడు మణిమం త్రాదులు అగ్నిళ శ్రి రని _స్టంభించిన 

నని యూహింపవచ్చును, 

అవ, లౌకికళ క్తిని గనువజచి మాయాళ క్లిని శ్రుతిమూలకముగాం జెళ్వ 

సత్యపి కారణే కార్యానుత్సతే సత్యాం ప్రతిబంధనం 

వలన, అశాశ్యే = కార్యము పుట్టన పుడు, 

(ప్రతి 

చున్నాడు: 

శ్లో, చేవాత్మళక్రిం స్వగుతై ర్నిగూణాం మున మరూఒవిదకా, 
పరాస్య శక్తి ర్వివిథా కి (క్రియాజ్ఞానబలాత్తి కొ 18 

వ్యా. ఇష్టం లౌకికశ క్రిం స్వరూపతః! ప్రచూణళశ్చోవన్య స్యేదానీం మాయా 

శక్రిసద్భా వే % గ్ ఛ్యాన యోగానుగ తా అవళ్యక్ 'దేవాత్ళ శక్తిం సగుణ ర్నిగూఢి 

మితి శ్వే తాశ్వతరో పనిషద్వాక్యమర్థకక, వ పరతి......చేవాశ్తేతి. మునయః కాలస్వభా వాది 

కారణవాదేవు పోవదర్శన వంత; ఎగళ్కారణజెజ్ఞానయా భ్యాన యోగ మాస్థీతాః అథి 

“కారిణ$ దేవాత్ర శక్తిం చేవన్య ద్యోతమానస్వ స్వ ప్రకాళచిదాళ నః ప్రత్యనభిన్నన్య 

బ్రహ్మణః శ కం మాయారూపాం స్వగుణై స్స పశార్యభూతైః స్థూలసూత్మళరీవై 8 

నిహాభామావృతాం అవిదకొ సాకమొత్కృతవంత ఇత్యర్థః. ఠస్యామేవోపనిషది స్థి సిం 

“వరాస్య శక్రిర్వివిధైవ శ్రూయతే సాషభానికీ జ్ఞారబల క్రి కియా చేరి వాశ్యారతర 

మర్గతః వఠతి....-పరాస్యేతి. అస్య బ్రృవాణ? పరా ఉత్కృష్ట జగళత్కారణభూతా 

న శర్వివిఛా శ్రూ శ్యూయత ఇతి వాళ్యశేవ!. వివిధత్వ మే వాహం---క్రియేతి, శక్రీయాజ్ఞానే 

ప్రసీడ్రే, బలమిబ్బాశ క క్షి జ్ఞాన్యక్రియాళ కి సాహచర్యాల్ క్రియాదిళ శ్ర ఆళ్తా 

భ్యపావం యస్యాః సా ్రయాస్థానబలాత్మి కా 

టీ. మునయః = ఎ మునులు జివాళ్త శకి ప్రత్యగభిన్న స్వప్రశాశమాన పర 

మాత్మయొక్క_ మాయాశ కిని స్వగులై 8= ఎమ "శరీరో పాధులచేత, నిసాధాంజఅివరించం 
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బజినదానినిగా, అవిదక్ = తెలిసికొనిరి, అస ఈ బవాముయొక్క్ల) కురా = ఉత్కృష్ట 

గ్గ 

నా నావిధములుగా (శ్రూయతే = వినంబడుచున్నదిి, 

తౌ. జగత్కారణమును నిరూపింవం దలంచి యోగనిష్టం లగు 

జ న్ అలో జ మునులు పరమాత్తయం దున్నట్టి శ_క్టిత్రయస్వరూపమును థార్టిన 

యోగము చేత చెలినికొని రని శ్వళాశ్వతరోపనిపత్తునందుం జెన్నం 
బణను,. ఈశ క్తి త్రయము శ్రీయాశ్_కి, జ్లానళ క్రి బ్రచ్చాశ_కి యను 

నామములచే వ స్రవహరింపయిడును, 

అవ.---మాయావ్రతిపాదిక వాసీష్టక్లోకమును వఠించుచున్నాండు:--- 
రా 0 ర వ న్ బతి వదవచః ప్రాహ వసెష్టశ్చు తథా బ్రవీత్ , 

వ అ అల 5 అరు ం వ సరషశ_క్టి పరం బ్రహా నిత్యమాపూర్ల్హ మద్వయమ, 14 

వ్యా. ఇదం వాక్యద్వయం కుత్రత్యమిత్యత ఆవా.ఇ రీతి, న కేవలం మాయా 

శ కిక శృతి ప్రసీర్ధా. కింతు స్మ ఎ్రగి ప్రసిద్ధాపీ క్యా హ_వసిస్థ ఇతి. యథా శ్రుతి 

ర్విచిత్రాం మాయాశ క్రి ము _క్షవతీ' వసిస్టోఒపి తాం తథో క్తవాక్ = వాసిష్టాఖిదే గ్ర ంథ 

ఇతి శేషః. మాయా ప్రతి పౌద కాక్ వాసీష్టక్లో కా చేవ వఠతి---న ర్వేతి. నిక్యమాఫూర్జ్య 

మద్వయమితి, బ్రవ్మాణకి పారమార్థికం రూపము క్షం, సర్వశ క్రీతి తనై నవ పోపాధికం 

రూవం, 

టీ. ఇలి=ఇట్టు, వేదవచ? = వేదవాక్యము, ప్రాహాజచెప్పెను. వసిస్థశ్చజవసిష్టుం 

డును తథా=ఆల్లే, అబ వీల్ =శెప్పెను. బ్రహ్మ = బ్రవాము, నిత్యం = నిత్య మనియు, 

ఆపూర్థం=జంతట వ్యాపిం చిన దనియు,ఆదషయం=ఆద్వి తీయమనియు, పరం=జత్కపస్ట 

"మైనదనియు, సర్వశ క్తి = సర్వశ కులు గల దనియు (వేదమును వసిష్టుండును వొప్పిరిం 

దాం అట _ జో జ అధ తౌ, పరబ్రహ్వము, నిత్యము, సర్వ వ్యాపకము, పూర్ణము, అది 

తీయము అని వేదము చెప్పుచున్నది, జ్ఞానవానిష్థ మనెడి గృంథమందును 
నిస్తే చెప్పంబడినది, 

౧m 

. జల అలో న్లో యయోల్ల సతి శ-కాష్టాసౌ వ,కాళమధిగచ్చతి, 

షకల దం జీ చిచ్ళ క్రి ర్న్రవాణో రామ శరీరేషూపలభ్య తే. 15 
వ్యా. తత్పరం ద్రీవా యదా యదా యయా యయా మాయాశకోో్టల్లనతి 

వికసతి వివర్తత ఇత్యర్థః తదా తదా౭సావసౌ శ క్రిః పృకాశమధిగచ తి అభివ్య క్రిం 

. ప్రాప్నోతి: ఇదానీం తామేచాభివ్య కిం ప్రవంచయతి... చిచ్భ క్తి రితి ద్వాభ్యాం. 
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కరీశేము 'చేవలిర్యజ్ఞనుష్యూది లత్షణేము చిచ్చు _క్తిశ్చే తనతవ్యవహారహేకుభూతోోవ 
లభ్య తే దృశ్య లే. 

టీ, రామ = పీ శ్రీరామా! యయాశక్త్యా = వీమాయాళ క్రిచేక్క కల్ = అపర 

బ్రవాము; ఉల్లసతి = జో ద్రూవముగా। ననలుడుచున్నదో, అసౌ = ఈనూయాళ క్షి, 

ప్రకాశం = ప్రకాళమును అధిగచ్భతి = పొందుచున్నది. శరీ-రేషు=శ రీరములయందు, 

బ్రహృణ$౬ వరబహ్యముయొక్క్ల చిచ్భ & = వై: తన్యశ క్రి ఉపలభ్య కే ఇ తెలియ'బడు 

చున్నది, 

తా, ఆపరబ హా మెస్పుడెప్పుణు మాయాళ చేత జగ దూవమె 
WU చపా 

కన్పట్టునో, అప్పుడప్పు ; దీవూయాశ క్రి యెలుంగయుడును. దేవలీక్ళోజ ను 
పార్థిదిశరీరనులయందు వా వై తన్నళ రి తెలియబడుచున్నది, అని 

శ్రీ రామునితో వసిష్థముని యానతిచ్చెను, 
నో. స్పందళ_క్షిళ్చ మాకేషు దార్జ్యశ_క కి _స్టథోపలే, 

దృవశ_క్తి _స్తఖాంభస్సు దోహళ క కి సథానలె, 16 

వ్యా స్పందశ  శిశ్చలనహేతుభూ తా ప్ర కాశమధిగచ్చ తీక్యు క్ర్యాఒనళివ్య క్ష 

దశాయామవి బ్రవ్వాణి జగత్సత్తా దర్శితా, . 

టీ. వా లేమజగాడులయందు, స్పందళ కః = చలనరూపశ క్షీియు; శథా=అ'ట్రే, 

ఉపలే=జా తియందు, చార్ల్యశ్చకి క్రి = కాఠిన్యశ క్షి కియు, తథా = ఆదే, అంభస్సు = నీళ్ళ 

యందు; ద్రవశ్షిః = ద్రవశ క్తి ము, కథా=అకే, ఆన'లే ఇ అగ్నియందు, దావాశ = 

దావాశ్ల కమ అ స్టీజకలదు. 

తా, సులభము, 

న్లో, శూన్యక_క్రి స్తథాకాశే నాళళ _శ్రిర్వినాళిని, 
యథాఒంబేషఒంతర రృహాసర్పో జగద స్తీ తథాఒ2త్రే ని, 17 

వ్యా. అనభివ్య క్రస్యావి స్తే దృష్టాంతమాహ.యథాదడ ఇతి, 

టీ, తథా=ఆటుల, ఆ కాశే=ఆకనమునందు, శూూన్యశ క్రీ=ళూన్యశ క్రియు, వినా 
శిని = నశింపంజే యువన్తువునందు, నాశశ_క్టిః = నాశశక్రియ్యు అందే జ", గుడ్డునందు, 

ఆంతే క$=లభోేనల్క మహానర్ప$ = గొప్ప సర్పము, యథాజఎట్లు) అ ప్రి=జున్నదో; తథా = 

ఆటు, ఆత ని=వరమాత యందు, బజగల్ కు, వంచము ఆ స్రి=డన్న ది. 
ధం శీ లీ లో ఎని 

తొ, ఆకాశమందు శూన్య శ _న్రియుు నశించెడి వస్తువులందు ' 

నాకశ_క్టియుం గలిగియున్నది. ఓరామా ! మహసహోసర్బము స్రుడ్డునందు 
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సూత్షరూపముగ నున్నట్లు ఈ స్పందాదిశ క్రిరూవవపంచమంతయు 
ర ౧m — లీ 

సూశక్షరాపమున పరమాత్త యం దిమిడియున్నది, 

న్లో, ఫలవతల తాపుష్పశాఖానిటవమూలవాక్షా, 
ం బళ 9 ' నను వీజే యథా వృతః తభేనం బ్రహ్మాణీ స్థితమ్, 18 

బ్యా. విచ్చి తృన్యాకి తస్య స్వే దృషప్టైంతమాహ---ఫ లేతి. 

టీ. నను = పీరామా ! ఫలషక్రలతాపువ్పశాఖావిటపమూలవాక్ = పండ్లు, 

ఆకులు, తీలెలం, పువ్పములు, కములు, రెమ్మలు వ్రేట్ల్ గల, వృకః = చెట్లు, బీతో = 

విత్తునందు, యథాజఎ ట్లుండెనో, తథా=ఆలాగున, ఇదం = ఈజగత్తు, బ్రవాణి=బవ్యా 

మందు, స్టీతంజడూన్నదిం 

తా. ఓరామా ! ఫలకుసుమాదులతోం గూడిన మహానృకును 
వితునందు తెలియంబడకయున్న ట్టు బ్ర హామునందు జగ త్ర్తున్నదని తెలిసీ 

కొనును, 

నం కరచి త్కాశ్చి తృదాచిచ్చ తస్టాదుద్యంతి శ_క్టయః, 

దేశ కాలవిచిత్ర, తాల్ మ్లతలాదివ శాలయః, 19 

వ్యా. నను సర్వాసామపి శ క్షీనాం యుగపదేవాభి వ్యక్తి కుతో న స్యా 

ది త్యాశం శ్యాహ---క్వచిదితి. క్వ చిజ్రేశ ఏేషే కదాచిళ్కాలవెేేసషే ఆళ్ళ గచ్చ క్యూ 

దయసా సామ యుంగవదభివ్యక్తా దృష్టాంతమాహ__ క్షూతలాదితి, యథా భూమిగ తా 

సాం సరే్టేషోం బీజానాం మధ్యే చేశబశేశషే కాలవిశేషే చ శేషాంచి చేవ వజూ 

'నామంకురోత్ప ల్తిర్న సర్వేషాం త ద్వదిత్యర్థ 8 

టీ, చేశకాలవిచి త, త్వాల్ = బేశకాలవె చిత్యమువలన; క్లూతలాత్ =భూామి 

నుండి, శాలయ ఇవ=వరిమొక్క_లవ లె క్యచిల్ =ఓకానొొక చేశమున, కదాచిచ్చుజ=జఒక 

నొక కాలమును కాళ్చిత్ శక్తయః = కొన్ని శక్తులు తేసాల్ = ఆబ సామువలన, 
ఎడి అవి — ర pp 

ఉాద్యంతి=డదయించుచున్న వి. 

తా, భూమియందు నాంటంబడిన. విత్తులందు, ఆయాదేశ కాల 

ముల ననుసరించి మొక్కలు మొలీచినట్లు బహమునుండి కొన్ని శ క్త 
య (Ja అడం 

లుదయిం చుచున్నవ్ని 

న్లో, స ఆక్తా సర్వగో రామ నితో్యోదికముహావపు; 
యన్మనాజ్యననీం శక్షిం ధత్తే తనన ఉచ్యులే, 29 క దద య టూ 
వ్యా. ఇదానీం జగతః క ల్పనామా ఈరూవపతాం దర్శయితుం తళ్కల్పకస్య వమునసో 

రూపం తావద్దర్శయ తి=స లలి, నితో్యిదితమవోవపు3) నిత్యం సదా ఉదికం (ప్రకాశ 

(6 
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మానం మవాద్దేళ కాలాదిపరి చ్చే దరహితం వపుః స్వరూపం యస్య స తథా యవ్యస్మి కొ 

కాలే మనాక్ ఈవన్న ననీం స్వవరావబోధనరూపాం శ_క్టీం మాయాపరిణామరూపాం 

ధళ్తే ఛారయతి త శ్రదా మన ఇత్యుచ్య లే, 

టీ. రామ=ఫీరామ! స సర్వగ $=ఐసర్వ వ్యా పకు( డైనట్రియు, నిథో నదితమహావపుః న్ 

నిశ్య మై ప్ర కాశమైన గొప్ప శరీరము గల, స ఆతా=ఆయాక , మనాక్ ఇంచుక మన 
సీం జమననమావమను శ క్టిని యల్ జఎిప్వుడు, ధవే=ధరించునో, కల్ =అది; మన$=మన 

న్సని, ఉచ్యతే = వెప్పంబడు చున్నది. 

తా, సర్వ వ్యాపక మై యెల్ల ప్పుడును పృకాశించెడి యాత్ర వక 

లమున దనను షరుని తెలియ జేసెడి శ _క్టిని ధరించునో, అప్పుడు మేనని 
చెప్పబడుచున్నది, 

శ్లో, ఆదౌ మన్నస్టదనుబంధనిమోవతదృష్టీ 
వళ్చొాత్చ/వంచరచనా భువనాఖిథానా, 

బ్రత్యాదికా స్థరిరియం కి హి గతా వ్రతిఫా 

మాఖ్యాయికా సుభగ బాలజనోది'తేన. ల 

వ్యా. ఇదానీం కల్పనా ప్రకారమావా=ఆదావితి. అదౌ పృథమం మననళ క్యు 

లాసేన మనోభవతి, తదను తదనంతరం బంధథవి మోతదృష్టీ బంధథవిమోతకల్ప చే భవతః. 

వళ్చాదనంతరం బంధదృషావేవ భువనాఖిధానా భువన నమిత్యఖిధానం యస్యాః సా 

భఘువనాఖిధానా ప్రపంచరచనా ప్ర చృవంచన్య షిరినగరీస సరిత్సముద్రాదేః రచనా శల్పనం 

భవతి, ఇత్యాదికా ఏవం (పశారా ఇయం జగతః స్థితో ప్ర తిస్టాం స్థైర్భంగ తా ప్రాప్తాః 

కల్పితస్యాపి వాస్తవత్వ ప్ర ప తీత దృష్టాంతమావా-అఖ్యాయింశేతి. 'చాలజనాయోదికా 

ఉక్తా ఆఖ్యాయికా కథా యథా వా _స్పవక్వబుద్ధిగ తా, త-థేదం జగదిత్యర్థః. 

టీ. ఆడా=మొదట, మన 8=మనస్సుశు తోదను = ఆవెళుక్ళ బంధనిమోత కృష్తీ = 

బంధ మోతకల్పనలును, పళ్చాల్. =అనంతరము; భువనాఖిధా నా=భువన మనియెడి పేరు 

గల, పృవంచరచనాజగిరినద్యాది వ్ర, వ,వంచకల్పనయు, భవతి=అగుచున్నది. ఇ్షత్యాదికాా 
Uy 

ఇది మొదలగు, ఇయం ష్టేతీక= కజగల్ట్సితి ప్ర, కు లిష్టాం = న్థెర్యమును, గ తొ=ఫోందిన"టై 
న్ 

నుభగ చాలజనోది తా౭ముద్దు పిల్ల క జెవ్పంబడిన, ఆఖ్యాయిశేవ = కట్రుకథవ లే, భవతి = 

(ఈజగత్తు) అగుచున్నది. 

తా, బ్రహమునందు "మొదట మనస్సును, తరువాత బంథ 

మోతములును, ఆవిమ్ముట పృవంచకల్బనయుం గృ మముగా దృథయమె 
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తేల్లి పిల్ల ల కన్నము పెట్టుచు. జెప్పెడి కట్టుక థవ లె నిజముగా సీ ప్రపంచస్థితి 

గనంబడును. కాని వాస్తవము గా దన్ భావము, 

అవ, వాసిష్టమందలి యా కథను జెప్పుచున్నా (డు; 

న్లో, బొలస్వ హీ వినోదాయ థాల్తి వక్తి శంభాం కథాం, 

కషచిత్సంతి వుహాబాహో రాజప్పు తా శౌ త్ర స్త్రయ శుభాః, లీల 

వ్యా. శా-మేవ వాసిస్థుస్థాం కథాం కళ మత చాల స్యేత్యాది నా. 

టీ, చాలన్య=హాలునియొక్క వినోదాయ=వినోదముకొజుకు ధా త్రీఊపమాత 
(దాది, శుభాంఇం పెన, కథాం = కథను, వ క్షిహి = భెవ్వుచున్నదిగదా 1 ఘామహో 

బాహో = ఫీ గొప్ప బాహువులు గలవాండా! | క్షచిత్=ఒకానొక తావున, శుభాః = 

సుందరు లైన, శయజముగ్దురు, రాజపుశ్రాః=రాజకొమరులు, సంతి=డఊన్నారు. 

తా, ఓరామా ! శాజకుమారులను దాది ఎత్తుకొని యొక 

యించై న కథను, జెప్పెను. శ్లాఘనీయములగు బావాంన్రలు గల “యో 

బాలుడా! ఒక యూరిలో ముగ్గురు రాజకుమారు లున్నారు, 

న్లో, ద్యాన జాతా తకైకస్తు గర్భ ఏవ న చ స్థితః, 
వసంతి లే ధర్మ యుక్తా "అక్యంకా సతి వ శ్రక, 23 

ట్రీ చ్వౌ=కద్దబు, న జాతే '=పుట్టరెరి, తథా=అటుల, ఏకస్తు = ఒళండై లే, గర్భ 

వీపజగర్భమునం బే, న చజులేండు, తౌజవారును, అసతి వ శ్షచే=హుశక్కిపట్టణమునందు, 

ధర్మ యుక్తాః=ధర్భ ముతో గూడుకొనినచాశై, సంతి=నివసిం చియున్నా రు. 

తా, ఆముగ్దురిలో నిష్టలు పుట్టనే లేదు. ఒకండై తే గర్భనుం 
లోనే లేండు, అట్టిముగ్దురు అసశేశేని పట్టణములో మహాధర్యాత్తుతె 

న్లో, స్యక్రీయామా న్యనగరా న్నిరత్య విమలాశయాః, 
గచ్చంతో గగనే వృకా౯ దదృశుః ఫలకాలినః, 24 

టీ, స్వకీయాల్ =ఐశమదై న, శూన్యనగరాత్ = శరూన్య పట్టణమునుండి, విమలా 
'శయాః=మంచియభి స్రాయములు గల ఆర్హాజపు తుల, నిర్హక్ళ్య= బయలుదేరి, గచ్చంతేక= 

ఫోప్పచ్చు గగచే=ఆకోశమునందు, ఫలశాలీన $=పంద్లుగ లిన, వృణా౯ = వృతములను, 

దదృశు?! = చూచిరి. 

తా, సద్భావనులు గలిగిన యా రాజప్పుత్రు తులు తమ శూన్యవట్టు 

ణమునుండి బయలు బేజీపోన్రచు, ఆశాశమునంటో పండ గతో గూడ్న 

వృతుములను చూచిరి, 
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megs న్స్ 3 క పుత్ర, ) న స్టవహారిణః, 

టీ. పుత,=అబ్బాయా, రాజపు శ్రాఃజరాజపు త్రులగు, "లే=వారు, శ్రృయోడాపి ఇ 

ముగ్దురును, భవిష్యన్నగ లేజముందుంగల; గంబోయొుడి పట్టణమునందు, మృగయావ్యవవో 

రిణ8= వేటాడుచున్న వానై సుఖమద్య స్టీతాః=ఇపుడు సుఖముగా నుండిరి. 

తౌ, ఆ రాజపుత్రులు ముగ్గురును ఆ భనిహ్యన్న గరమునందు 
'వేటాడుచు సుఖముగా నుండిరి, 

నో ॥ థాల్రేసతి కథితా రావు 'బాలకాఖ్యాయి కా శుభా 

నిశ్చయం స యయా బాలో నిరిణారణయా థయా, 26 

టీ, రామ=పీ శ్రీరామా! ఇతిజఈలాగున, ధాత్రా = పిల్లల నాడించుధాదిచేత, 
బొెలకాఖ్యాయికా౭కుఖ్లి వానికొ అకు కథ, కధితా౭వెప్పంబిడెను. సణబాలఃజఅ రాజ. 

పుత్రుండును, నిర్విచారణయాజకల్లనిజములను విచారింపని, ధియాజబుద్ధి చేశ నిశ్చయంజు 
నిజమును యయౌాజపొం'ెను, 

తా, అట్లు దాదిచేం జెప్పంబడిన కథ నా పనిబాలుండు, ఆలోచన 

లేని బుగ్షగలవాండగుటచే నిజ మని నమైను. 

ల్. చెకథయందలి యర్థముశో చార్దాంతికమునం దనషయించు చున్నాడు; 
చ 

న్ శయం సంనారరచనా విచార్ క్షత చేతసాం, 

బాల కాఖ్యాయినే వేళ్టమనస్థితిముపాగతా, 97 

వ్యా. దృష్రాంతసీద్రమర్లం దార్లాంతిశే యోజయలి==ఇయమితి. 
లు థి థి వ్ర | 

టీ, ఇయం సంసారరచనా౭ఈ నంసారకల్పన, విచార జ్జ తచేశసాం=నిచారము 

లేని మనస్సు గలవారికి, బాలకాఖ్య్యాయికేవ = (వెళ్లోకనులందు చాదిి కుజ్జివానికిం 

చెప్పినకథ చందమున, అవస్థితిం= ఊనికిని (స్థితిన్సి: ఇర్థంజఈరీ తిని, ఊపాగతా=పొాం చెను. 

తా, ఓ శ్రీరామా! ఈసంసారర చన కల్ల నిజముల' యాలోచన 

లేనివారికి బాలునికి వె కథయందువ లె నమ్మకమును కలిగించును. 

అవ, వసిస్థోక్టిని ముగించుచున్నా (డు: 

న్లో, ఇత్యాదిభిరపాఖ్యానై -రాయాశ_శేశ్చ వి_స్తరం, 
వసిష్ట కథయామాన నైవ శ_క్టిర్ని రూప్యతే, 23 
వ్యా వసిష్టోక్ష మువసంహరలతి-_ఇ త్యాదిళ్ళిరితి, ఏవం మాయాసద్భా వే ప్రమాణ 

ముపన్యస్య తస్యా; అనిర్వ చనీయాత్వం వక్తుం ప్రతికానీలే.--నైవ శ క్రిరితిం 

శదాంతఎరీ 0 
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టీ, ఇశ్యాదలిః = ఈ మొదలగు, ఉాపాఖ్యానైః = కథల'చేక, వసిష్ట! = వసిష్ట 

మహర్షి మాయాశళశ్షేశ్చ = మాయాశ క్రియొక్క విస్తరం = ప్రభావమునుగూర్చి; 

శథయామాస = బోధించెను, సా శక్తిః వీవ = ఆ శక్తియే; నిరూవ్యలే = (మాచేతను 

నీరూపింవంబడునుం 

తా, విద్యారణ్యగురుండు వసిష్టుండు మాయాశ క్లిని గూర్చి 

శ్రీరామునకు చోధించినరీతిని జెప్పి మాయాశ' శక్లిని నిరూపించెద నను 

చున్నాడు, 

అవ, మాయా _క్రియిొక్క్ల అనిర్వచనీయత్వమును జెవ్వచున్నా(6డు:-- 

న్ కారా్యాదా శ్ర యత శబా భఛ పచ్చ క్టి్య్యిలతముణా, 

స్ఫ్పోటూంగాల దృశ్యమానె" వక్ర _సత్రా, నుమాయలే, 99 

వ్యా, కార్యాదితి. నీహా మాయాళ కక్షిః కార్యాత్స్యకార్యభూతాల్ జగత 8 

ఆశ్రయక। స్వా, శయాద్భవ్యాణశ్చ విలక్షణా వివరీతస్వభావా భవేత్. మాయా 

శక్తేః కార్యాదాశ్ర యతో వై లతణ్యం దృహైం తేన స్పష్ట్రయతి-.-స్ఫ్ఫోటాంగారా 

విత. వహ్ని గఠశ శ్తే శార్యరూప స్ఫోట39 ఆశృయరూపోజఒంశారళ్ళ్చ ప్రత్యతు 

గమ్యా శ క్టిన్తు కార్యానుమేయా అశస్తాభ్యాం సా విలతణోత్యర్థః, 

టీ. ఏషా శకి = ఈళ క్తి కార్యాత్ =శ_క్రిచేం నల్పింపంబడిన జగత్తుకం టౌను, 
ఆశృయశశ్చుజళనకు నాధార మగు పరమాత్మ కంటెను, విలతుణా = వేఖైనది, భవేత్ = 

అగును. స(ోటాంగాకౌ = స్ఫోటము(బొబ్బలెక్తుటుయును; అన్నియు, దృశ్య మాగా 

మన కగపడుచున్నటి. కత = అయగ్ని యందు, శక్తి; = దహింజంబేనెడి శకి ఆను 

మాయ వే=ఉన్న దని ఊహింపంబడుచున్నది. 

శా, మాయాశ క్షి బ్రహ్వము నాథారముం శేనికొనియున్న ది, 
ఈజగత్తు మాయాశ_క్రికార్యును, అట్ట్రయెడ నా మాయాశ క్రి తన 

కార్యమగు జగత్తునకం కొను తన శాథార మగు బ్రహూమునకం టను 

విలతు.ణమె యున్నది. మనకు దేజో రాస మగు నగ్ని కనంబడు చున్నది, 

చానియందు వేతి. నుంచినం బొబ్బ లెత్తుట వ్రత్యమానుభ వము, ఈ 

రెండింటిని బట్టి యగ్నియందా దహనళశ క్రి గల దని యూహాంచదు 

చున్నాను, అప్లై కార్యమును (జగ త్తును) బట్టి కారణమందలి (ఈశ షర 

సంబంభమైన) మాయాళ _క్టి యున్న ట్లూూహింపవచ్చును. 
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అవ. మృచ్చ గృ క్రియందు మణీయొక దృష్టైాంతమును జూాపుచున్నా (డు: 

న్లో . పృథుబుధ్నోద రాశారో ఘట; కారోర్థ౭ త్ర మ్బ _్రికా, 

శబ్ధాదిఫిః పం వగుక్రైర్వ్యు కా శక్తి స్పృతద్విథా, 80 

వ్యా. ఊఉ క్రన్యాయం మృచ్చ కవి యాజయ తి పృథభుబు ఛే తి. యః 

సృథుబుఫో్నదరాకార$ వృథు స్థూలం బుధ్నం వర్తులం ఉదరం యస్య వృభుబుధ్నో 

దర. తథావిధ ఆకారో యస్య సః పృథుబుధ్య్నో దరాకారః తాద్భక్ భుటః కార్యః 

శబ్దస్పర్శరూ పరసగం థా ఖ్య పం చగుణో"పేతా మృత్తికా ఆ శ్ర యః శక్తి స్త్వ్వతద్విధా 

ఉభయవిలత, కోత్యర్థః, 

ట్. వృథుబుఫ్నోదరా కార; అ లావై నట్టియు, వర్తులమెనట్టియు, పొట్టవంటి 

యాకారము గలిగినటి, ఘట$=కుండ, కార్యః = మృచ్చ క్రియొక్క- కార్యము, అత్ర, = 

దీనియందు, శభ్లాదిఖి=శబ్దము మొదలైన, పంచగుణైః = వదు గుణములతో, యుశ్తాజ 

కూడికొనియున్న, మృ త్తి కాజమట్టి, (ఆశయ? = శక్తి కాశ్రయము); శ క్టిస్తు=న్ఫుత్తు 

నందలి శ క్రియతే, అతదిరధా జ అట్టిది రాదు. అనగా తేన యాథారపస్తువుకన్నను 

కార్భముకన్నను విలతణ నుని యర్గము. 

తొ క బ్లస్సర్శరూ సకసగంథము లనెడి భర్త నులతోం గనాడినది 

b= అగో మట్టి. అట్టి మట్టి శకి కా థారవస్తును గుండ్రమై, లావై పొట్టవ లె 

నుంయ కుండ అట్టి న్ల_క్టియొుక్క- కార్యము, ఇచ్చటి శక్టి తన కార్య 

మగు ఘటముకం'టఓనుు సన శాథార మగు మృ త్రిక కంచెను విలక్షణ 

అప. ఆ శ క్రియొక్క- వైలతణ్యమును జెప్వుచున్నాండు:ల- 

శీ | we “DAD 7 - 11 ' 

శ్లో, న వృథ్యాడి ర్న 3న ది శకావస్తు యథా తేశా, 

అత ఏవ వార్టిచింే న్ా న నిరష్షచన నుర తి, 1 
(a ద గ య్ , 

వ్యా. వ్లైలతణ్యమే వాహన వృథ్యాదిరితి. శక్తా వృథు త్యాదికార్య ధరో 

re ఏ | యక నటీ నాసి శబ్దాదికక అశ్రయధర్థోశపి న విద్య లే. అతో విలత కోక్యర్థకి, తరసా కీన్భశీ 

శత ఆవా= ప్ట్వితి, యఖ కాభీత్యు క్ల'మే వార్థం స్పస్టయతి---అిత ఏచేతి. యత 

కార్యాదెశ్తయళశ్చ విలక్షణ" అకేనివై హా అచింత్యా చింతిశుముశళ్య్యా. నను కరి 

అచింత్యత్వ మేవ తస్యాః స్వరూవం సాది త్యాశం క్యావా--న నిర్వచనమితి, భీచేనా 

'భీచేనా చింళ్యత్వ్వాదినా నః యీనేనాజపి రూపేణ నిర్వచనం నార్థతీ క్యర్థకి, 

ట్రీ. శల = శ క్లియంనుు సృథ్వాదిః ఆ లావు గుండ్రము మొదలగు భుటము 

యొక్క. (కొార్భ్యముయొక్యం) గుణములు న ౫ లేవు. శబ్దాది? ఇ శబ్దస్సర్శరూపములు 
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'మొదలన వృ త్రిక (శక్ర అశ్యయవస్తువుయొక్క- గుణములును "లేవు; అతః=అందువలన 

(ఆశ ఫి; యథా=ఎట్టిదో, తథాఎఅట్రిది, అస్తు=అగుంగాక . హి=వాశువులవలన, వహోజ 

ఈశ క్రి కార్యా శ యవస్తువిలక్షణమో, ఆశకఏవ = అందువలన నే, అచింత్యాజచింతింప 

నసాధ్యము, నిర్వ చనం=ఇట్టిది యని వెవ్వటకును, న అర్హతి=అర్జ “మెనది కాదు. 
రం అపా 

తా. ఈశ_క్రియందు కార్య మగు ఘటముయొక్క స్థూలత్న 

వ ర్తులత్వాది గుణనులును చేను. తన కాశ్రయవస్తు వగు మృత్తిక 

యొక్క. శబ్దస్స రాదు లగు నయిదు గుణములును లేవు, కారస్టము 

యొక్క. గాన్కి ఆశ్రయవస్తువుయొక్క. గాని ధర్మను లీక కియందు 

తే నందుననే యావ క్రై ఆశా ర్యా శ్సయములు రెండింటికం కును విలకుణ 

మని చెప్పబడినది, అందుచేతనే, ఆ శ క్రి యిట్టి దని మనస్సునందు 

చింతించుటకుం గాని, నిరూపించుటకుం గాని సాధ్యను గా కున్నది, 

అచింత్యత్వమును శ_క్షికి స్వరూప మని చెప్పుటకు వీలు లేదు. భేదము చేం 

గాని, యభేదముచేం గాని మట్ యే రూవముచేం గాని ఆ ళక్రిని 

వర్ణించుటకు విలు గాదు, శ_క్టి అనిర్వచనీయ మనుటయం దీవై. యర్థ 

నుంతయు నున్న దని తెలియవ లెను, 

ఆవ. కారణ మగు మృత్తుకం టె శక్తి వఏిలతుణ -మెనచో, నది యేల మృత్తువ లె 

ప్రశ్యతీముగా కనుపింప లే దనినం చెవ్వచున్నాండువాలా 

న్, కార్యోత్స శ్తేః పురా శక్రిర్నిగూఖా మృద్యవస్థిళా, 

కులాలాదిసహాయేన వికారాకారతాం వ్ర జేక్, ప్ల 

వ్యా, నను కారణస్వరూ-పాతిరిశ్తా శ _శ్సీర్భద్య స్తే తర్హి కారణస్వరూవమివ సొ 

కుతో నావభాసత ఇత్య్యాళ ంక్యావా---కార్యోక్ప లంత, మృచ కి ర్ద టాదికార్యో 

త్తే పూర్వం మృది నిసూథావతిష్థ తే అతో చావభాసత ఇత్యర్థః, నిగూఢ కేషే టవ 

రిష్టైదపి న తస్యా ఆభివ్య_క్తిస్సా రది త్యాశంక్యానఖిప్య క్షస్యాప్ నవనీతా దేర ,థగాది 

చేవ కులాలాదివ్యాపారేణ తస్యాఖవ్య క్రిస్సా ఏదిళ్యాహ-ాకులాలాదితి. ఆదిశ బ్లేన 

ండచక్రాదయా గృవహ్యం'తే, 

టీ. శ క్టి=మృత్తు నాశ్యయించినళ క్తి కార్యోత్స్తేపురా = శార్య మగు 

భుటము పుట్టుటకు ఫూర్వము; మృది = మట్రియందు; నిగూథా = లోవల చాగుకొని, 

ఆవస్థితా=జం డెను. కులాలాదినవహామేన = కుమరివా(డు, వానిచ కము మొదలగువస్తు 

వ్రులయుక్క_ సాయముచేక, వికారా కారతాం = ఘటము మొదలగు వస్తువుల యాకార 

నును, వ్ర, జేశ్ = పొందును, 
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తా. ఘటోత్చ త్తికి పూర్వము శ_క్టి మృత్తునందు చేరియుండెను. 
అవి ఎల వాలి సు 

కుమరివాండు దానిని ఘటాదివ స్తువులుగా చేసినను డా శకి ఘటాది 

కార్యవ స్తురూపమును గాంచుచున్నది, మృత్తునం దీశ కి శీరమునందు 
వెన్నవలె నణంగియుండ్చి "కార్యోత్చ _కృనంతేరము వెలువడుచున్న ది. 

అవ. కారణమునకు విలక్షణమైన శక్తి కార్యమునం దున్నచో, కార్యకారణ 

ముల భేద మేల స్ఫురింప దనినం జేవుచున్నాండు:---- 

న్లో, సృథుజ్యాదివికారాంశం స్పర్శాడిం చాపి మృ _త్తికామ్, 
దక నం ఇ ర c3 వకీకృత్య ఘటం ప్రావుర్విచారవికలా జనా, పైప 

వ్యా. నను కారణాలిరి క్షస్య శ _క్లికార్యన్య సశ్త్వై . కార్యశారణయోళ్ళేదో న 

కుతో ఒపభానత ఇ తా్యాశంశ్య ఛేద ప్ర తీలిహీతో ర్విచారస్యాభా వాది త్యావా---వ్భ్బ ణు 

త్వాదితి. అవివేశనో జనాః, వృథుబుధ్న త్వాదిరూవం కార్యం శబ్దస్పర్మాదిగుణ 

రూపాం కారణభూతొం మృ ర్తికాం బావిచారత ఏకీశృళ్య ఘట ఇత్యాచత లే, 

టీ. విచారవికలా।$= అలోచన లేని, జనాొకిజ ప్రజలు పృభుత్వాషదివిశారాంతం = 

లావు వర్తులశరము మొదలగు రూపము గల "కార్యమును; స్ప ర్భాదింజళబ్దస్ప ర్మాదెగన ౪ 

రూపమైన) మృ ర్థికొంచఆపి = కారణమైన మృ త్తికను కూడ, వీకీకృక్య=అనాలోచ 

నవే నొకటిగాం జేర్చి, ఘటం = కుండ యని, స్రైహు! = చెప్పుదురు. 

పొం సామాన్యజనులు ఫఘుటనును జూచి, వృథుత్వవ రృులత్వ్యాది 

కార్యస్వయావమును, శబ్టస్ప ర్మాది కారణమైన మృత్తుస్వరూవనమును 

వేబువేటుగా అెలీసికొన లేక, వీని నన్నింటిని ఘట మనియే వవహ 

రించుచున్నారు, 

అవ. 'పొమరులు ఘట మని వ్యవహరించుట అవిమర్శ మూల మనుటకుం "గారల 

మును జేవ్వు దున్నా (డు: 

న్లో ॥ కులాల న్యాపృ తేః పూర్వం య్యా మృదంశస్ప నో ఘట, 

పశ్చాత్తు సృథుబుథ్నాదిను శ్రే స యుక్తా హి కుంఛతా, 84 

వ్యా, ఊక్షస్య ఘటవ్యవహారస్యావిచారమూలత్వ్వం కుత ఇ త్యాశం'క్యా నా. 

కులాతేగి, కులాలవ సృపారాతుృుర్వ భావినో ర్ మృదంశస్యాభుటన్య ఘట ల్వేన వస్టవహశ 

రాదవిచారమూలత్వం భస్యేతి బావ, కస్య కర్ణి ఫఘుటత్గమిళ్యత ఆనా. సా 
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ము దిత౦, తదుత్స_శ్వృనంతర మేవ భుటశబ్ద ప్రయోగదర్శనాదితి భావః. 

టీ. కులాలవ్యాప లేః = క మరిచాడు చని ేయుటకు, పూర్వం = ముందున్న; 

యక-మృదంశకః=(భుటము కాని ఏ మట్టియొక్క_ అంశము గలదో, స8ః=ఆ మృదంశము; 

ఘటకి = కుండ, న = కాదు, పశ్చాత్తు = తర్వాతఠచ లే, పృభుబుధ్నాదిమర్తే ఫ్ = 

స్థూలక్య వర్తులతాషదికము కలిగినప్పుడు, కుంభతా = కుండ యని వ్యవవారించుట. 

తా, కుమరివాడు కుండలుచెయక మునుపు మృ తికగా నున్న 
ర: ఎం 

దానిని కుండ యనుట యవివేకము, ఆమట్టినే కువరివాండు లావు 

గాను, గుండ్రముగాను చేసినత ర్వాత దానిని ఘట మని న్యవహ 

రించట యు కమే, 
— 9 

అవ, యథార్థముగా నున్న ఘుటము అనిర్వచనీయ మగు శ క్తియొక్క కార్య 

మనుట సరిగా లే దని శంకించి ఘుటముకూడ చా స్తవము గా దనుచున్నా (డు 

గ్లో, స ఘటో న మృదో ఖిన్నో వియోగే సత్వనీవణాత్ , 

నాష్యభిన్నః పురా పిండదశాయామనవేకుణాత్ , కిర్ర్ 

వ్యా. నను పారమార్శి కస్య ఘటస్యానిర్వచనీయళ క్రికార్యళ్వమయు క్త మిత్యా 

శంక్య ఫఘటస్యాపి పారమార్థికళ్వమసిద్ధమి త్యావా---స ఘట ఇతి. ఫలో మృదః 

పృఢక్కాకేస్ట ద్ర మ్రామశక, నలగ మృదో భిద్య తే. నా౭.పి మృ దేవ. పీండావస్థాయా 

మనుపలభ్యమాన తాల్ . 

టీ, సః భట! = అట్టి ఘటము; మృదః=స్వకారణమైన మృత్తుకంటె భిన్నకః = 

చే-తైనది, న=కాదు. వియోగే సతి=ఆకండ బద్దలై నప్పుడు; అనీతణాల్ = ఘటము 

కనుపింపక పోవుటవలన (ఇతి ఫూశ్వేణాన్వయఏ. పురా౭మొదట, ఏం డద శాధయాం= 

వట్రిముద్దగా నున్న ప్పుడు అన వేకణాజ్ =ఘుటము కనుపీంచక పోవుటవలన, ఆభిన్న 8= 

వక "మైనదియు, నావీ = కానేరదు. 

ఈ కుండ బద్దలైనపుడు అది ఫఘుటనుగా నగపడకపోనుటచే 

నట్టి ఘుటము మట్లికంకె వేజైనది కాదు. మట్టి నుద్దగా నున్నప్పుడును 
ఠు రు ర్ల అ టి 

ఘటము కనుపడుట లేదు గాన, మృద్ధటను లొకశు యనుటకును 

వీలు లేదు. అందుచే ఘటము కూడ అనిర్వచనీయ మే, కావున ళ_క్రియు, 

శ క్లికార్భ మైన ఘటమును, రెండును అనిర్వ చనీయము లై పారమాక్థి క్ర 

సత్యత్వములు కా వని 'తేలుచున్నది. 
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అవ. ఫలితమును జెహ్పుచున్నా డు; 

న్లో : అతో ఒనిర్భచనీరారా=౭యం నే కిద తేన శే_క్టిజకి 

అవ రక్షతు శ్ర_క్టిరుకా న ఫ్ క్తల్వే ఫఘటనావమళభ త్ . 56 

వ్యా. అతః శక్షివదనిర్వచనీయ వీవ ఘట$. ఫలిశమాహ.--లేచేతి, నను శక్తి 
శార్యయోరుభయోరస్యనిర్వచనీయిల్వే శక్తి? కార్యం చేతి 'భేదవ్యవవోరః కుతే 

ఇ త్యాహ---అవ్య కృత్వ ఇతి, 

టీ. అతః = అందువలన, అయం = ఈథుటము, అనిర్వచనీయ! = నిరూపింప 

శక్యము గానిదిి తేన = ఆకారణమువలన, శక్షిజః = శక్తివలన "పుట్టిన కార్యము, శ్రి 
వల్ = శ క్తివంటిచే యగును. అవ్య క్తల్వేజనామరూపములు లేని దశయందు, శ కిక 

శక్తి యని ఊక్తా = వ్యవహరింసబడుచున్నది. వ్య కత = నామరూవములచే స్పష్ట 
మెనవ్వుడు, ఘటనామళ్ళత్ =ఘట మను పేరును పొందుచున్నది. 

తా, ఛక్థియొక్క. కార్య మగు ఘటము, శ _క్రివలెనే అనిర 
చనీయ మగును. ఆ ఘటము నామరూపవిభాగము లేనిస్టితిలో శ క్షి 

థి 
యనంబడును, నామరూవము 'లేర్చడినప్పుడు ఘట మని వ్యవహరింవ 
బడుచున్నది, 

అవ. మృత్తునందు మొదట వ్య క్షముగాని మాయాళ క్రి తర్వాత వ్యక్త మగుటకు 

దృష్టాంతము: 

అత థి జో నో ఐంద జాలికనిస్థావి మాయా న వ్యజ్య తే పురో, _ 

పళ్చొ ద్దంధర్వనేనాదియా వేణ వష్టి_క్టిమాస్ప్ను యేత్ , త్రీ? 
వ్యా. పూర్వ మనభిన్యక్తూ మాయాళ క్షిః వళ్చాదభ్శివ్యజ్యత ఇ ల్యేతన్న ప్రసిద్ధం 

మాయాస్వరూవం లభ్యత ఇ త్యాశంశ్యాహ...-వింద్రజాలిశేతి, పురా నుణిమంత్రాది 

ప్రయో గాత్సూర్యం, 

టీ, వింద్ర,జాలికనిష్థూపీ ణు ఇం ద్రజాలవివ్య “తెలినినవొనియందుం గల, మాయా 

మాయయు, పురా = మణిమంత్రాదులను ప్రయోసించుటకు మున్ను; న వ్యజ్య'తేజవ రక 

మగుట "లేదు. వశ్చాల్ =మణిమంత్రాదుల ప్రయోగము వేసిన పిమ్తటు గంధర్వ సేనాది 

రూెపేణజగంధర్వ సేన మొదలగు రూవము వేళు వ్య క్షిమాప్పుయాల్ = స్వష్ట్రమగును, 

తె ్తం ట్ర జొలనిన § నేర్చిన వానియండు గల మాయా క్రి 

మణిమంశ్రాదివ్ర యోగమునకు మున్ను వ్యక్షముగాక పిమ్మట 

గ ంధర్వనేనాదిరూసముగ నివ మగుచున్నది, 



రగిలి శ్రీ వేదాంతపం చదళి, త్ర యోదశ ప్రకరణము 

అవ, మృత్తునకు సత్యత్వమును; ఫఘటాదికార్యమునకు మిథ్యాశ్వమును ఇభాందో 

గ్యమునందు. గూడ శెవ్చంబడినది యని వెవుచున్నా (డు; 

న్ , వనం మాయామయలేర్షన వికారస్యానృతాత్త తాం, 

నికా రాథారమృద్వ స్తునత్యత్వం చాట విచ్చు్రూతిః, 88 

న్యా శ క్రి కార్యస్య ఘటా చేరనృతత్వం శక్యా ఛారస్య వృదా దేః సత్య త్వ 

మిక్యేకణా ఇృందోగ్యశ్రు తావప్యభహితమిళత్యావా.-వవమితి. మూయామయ లేన మాయా 

కార్య కేన వికారస్య కార్యరూపన్య ఘుటాచెరన ఎ్రకౌత్స్ తాం మిథ్యాత్వం వికారాణాం 

భుటాదీనామాథారభూ తాయా; మృదకి సళ తం “వాభారంభణం వికారో నాను 

"భీయం మృ శ్రికే త్యేవ సత్యమి త్యాది శ్రుతిరు క్తవ తీత్యర్థః. 

టీ. ఏవం = ఇట్లు, శ్ర తిః = "హాందోన్యోబనిదక్తు మాయామయ"త్యేన = 

మాయాశ _క్షివలనం బుట్టుట చేత స వికారస్య=ఘటము మొదలగు కార్యమునకు, అన్ఫతాత్మ 

తాంజమి థ్యాత్వమును) వికొ రాధారమృద్వ స్తుసత్యత్వం చ = ఘటాదుల కాధారమైన 

మట్టియొక్క_ సత్యత్వమును; అబ్రవీత్ = ఇెప్పెను. 

తా, శు, వాచారంభణం వికారో నామధేయం వృతి 

శేక్యేవ సత్యమా” అనెడి ఛాందోగ్యశుతి, శక్తిజన్యము లగు. 
ఘటాదు లన్నియు మిథ్య యె కాని వాస్తవను గా వనియ్క ఘటాది 

కార్భసమాహమున కంతయు నాశయభూత ముగు మృ త్రీకయే పార 
మార్జికసత్య మనియు చెప్పుచున్నది, 

అవ. ఆ శ్రుక్యర్ణముచే వివరించుచున్నా (డు! 

న్లో వాణ్ని పాద్యం నామమాత్ర ౦ వికారో నాసి ౩ సత్య తా, 

స్పర్నాదిగుణయుకా శు సత్యా శకేవలమృ త్తి లిఠా, 89 

వ్యా ఇదానీం వాచారంభణమి త్యాద్యు దాన్భాళం వాక్యమర్థ తేక వఠతి--వాజ్నా 

హ్పాద్యమిలె. వాగింది ద్రియేణోచ్చార్యం నామమా (క్ర ౦ నామైవాన్య భుటాచేర్న నఠత్యతా 

న నామాతి రేశేణ పారమార్థికం రూవమ స్తీ కింతు కహ ధారభూశా మృబేవ సక్యేత్యర్థ 2 

టీ, వికారః=ఘటము మొదలగు కార్యనమూవాము, వాజ్ని హ్నద్యం=వాక.. 

చేక వ్యవవారింపందగి; నామమాత్రం = ఘట మెడి ఊపేపమాత్త మే గలచి యగును, 

అస్యజ= ఈ ఖుటాదికార్యమునకు సత్య తా=వా స్తవత్వము, న = లేదు. స్పర్శాది గుణ 

యుక్తా = శబ్దన్ప ర్భాదివంచగుణయు క్షమెను శేవలమృ చశ్రికా శు = కేవలము మట్టి 

మాత్రమే మైే, సత్యా పారమార్థిక సత్యము, 



అబై (కోనంద ప్రకరణము రీకిక్రీ 

తా, ఈఘటాది కార్భసమూా హమునకు 'ఘట మనెడి వాగింద్రియ 
ముతో చెప్పెడి శబ్దమే” రూసము తప్ప నామమున కన్య మగు 
పారమార్థికసత్యత్వము . దానియం జేమియు లేదు, మృ త్తికయే 
సత్యను, | 

అవ, మృ ర్తిక సత్య మనుటకును, మాయాళ క్రియు, శక్తిజన్య మగు ఘటాదిక 
మును అనత్యమనుటకుం గారళామును జెన్సు చున్నా (డు: 

న్లో, వ్యక్రావ్య కే తదాభార ఇతి త్రి, ప్వాద్య యూక్ష ఈర, 
వరార్థయః కాల ఖేచేన తృతీయ స్త పనుగచ్చతి, 40 
వ్యా శ క్రిత త్కార్యయోరనృక కే తదాభారస్య సక్య'క్వే చ కారణమాహా 

వ్య నేతి. వ్యక్షో ఘటాదిలత్ణ$ "కార్యః అవ్య క్షా తత్కారణభూతా శ్రి; శే వ్యక్తా 
వ్య “కీ తదాధార సయోరాభారభూ ళా వు త్తికేక్యే తేన క్రతు మే ఆద్యయోక 
ప్రథమ మోద్దిష్త యోర్ష్వ యో; కార్యశక్త్యోః సంబుధినా యాకాలా తయోశ్ళే చేన భేదస్య 
నిద్యమాన త్వాశ్సర్యాయ; (క్రమేణ భవనం. తృతీయ స్తదుభయాభారన్తు మృదాదిరను 
గచ్చతి ఉభయతశ్రానువ ర్త కే, అయం భావః=ళ క్టిశార్యయోః కదాచిక్కత్వా 
దన్ఫతళ్వం, ఆథారస్య తు కొల త్రయానుగామి క్వాక్సత్యళ్ళమితి. 

టీ. వ్యశ్ర్తావ్య “శ్టే=వ్య క్ష మగు భుటాది కార్యమును, అవ్య క్ష మగు శ క్రియు, తదా 
థారః=జఆ ఘటాదికార్యమునకును, అ ఘటాదులకు కారణ మగు శ _క్లికిని ఆధార మగు 
మృ త్తికయు, ఇది=ఈ, ల్రిమ=మూంటియందు, అద్యయో?జ= ప్రథమమునం కేద్చండిన, 
దర్టయోఃజరెండింటికని, కాల భీ చేన=కాలము భేదము చ్చే, వర్శాయఃజన్యపసహారము గలదు, 
తృతీయః=మూండవ దగు మృ లిక, అనుగ చ్చృ తిజ'కర్యమునందును శక్లియందును అను 
ప_ర్టించుచున్న ది, . 

తొ, సుటాదులు "కార్యము ఘటాదులకు కారణము శక్తి 
ఘటమునకును, శ క్రికిని ఆశ్హ్రయభూత మగునది మృత్తు, ఈ మూంటిల్నో 
కార్యశ కులు రెండును ఒకటి యున్నప్పుడు నుజీయొకటి యుండదు, 
ఘటాదికార్య మున్నప్పుడదు శ రీ యుండదు. శ క్రి యున్న వడు 
ఘుటాదికార్యనము కనుపించదు. మృత్తిక మైతే శార్యమున్నప్పుడు, 
శ_క్రియున్నప్పుడ్కు ఈ "రెండును. లేనవ్పుడును (త్రి కాలములయందు). 
నుంచయటవలన సత్యము ఘటాది కార్యమును శ_కియు కొన్ని శాల. 
ములం దుండను గాన నవి అనృతము లనియు, విథ యనియు 'నెలుంగ 
నగును, 
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అవ, ఘటాదు లసత్య మనుటకు మూండు కారణములను జూఫపుచున్నాండు;ాా 

శ్లో. నిస్తత్త రం భానమానం చ న్యా క్షముక్చే త్రీనాశభాక్, 
ఇ -ం "చచ సి? శ 

తదుత్చత్తా తస్య నామ వాభా నివు ఏద్య లే నృఖిః, షు! 

వ్యా. ఇదానీం వికారనైైవానత్య తే "హేతు క్రయమాహ ని స్తళ్వమితి. 

వ్యక్తం వ్య కృశబ్దవాచ్యం ఘటాదికార్యం స్వరూపేణాసదేవ భాసలే తథోత్స త్తివినాశ 

వదుపలభ్య తే ఉక్ప_క్యనంకరం వాగిం దియజన్యనామాత కల్వేన వ్యవహిియ లే చ 

టీ. వ్య_క్షం=నుటాది కార్యము,ని స్తత్వంజస్వరూవము "లేనిదగుచు), భెసమాన౦ చా 

సామాన్య మంగా ప్రకాశించుచున్న దై, ఉత్ప త్తినాశభాక్ = ఉత్పతి వినాశములను 

పౌందుశున్నది. శదుత్నతే=ఆకార్యోత్న త్తియందు, తసన్య=దానికి, నామ = పేరు, 

నృభిః=మనుజుల ఛే, వావాజవాక్కు చేశ, నిష్పూద్య బేజఐకల్పింపయడుచున్నది. 

తా. ఫఘటాదికార్గజాతము, వాస్తవముగా లేనిదై, ఆపాత 
. న్స్ క ఎవి యా 

ముగా ప శాశించుచున్నది, ఆశే ఉత్ప త్తినినాళశనులు గలదియు నగు 
గ ౧౧ యాం 

చున్నది. అట్లు కార్యము పుట్టినత ర్వాత జనులచెత వేపతో వ్యవ 

హరింపంబడు చున్నది, + 

న్లో, వ్యక్తే నస్టేఒపి నామైతన్న వ శ్రైస్వనువ ర్తే 

తేన నామ్నా నిరూస్యత్వాద్వ్య_క్తం తేద్రూపముచ్య తే, 42 

వ్యాః కించ---వ్య తి, వ్య శే కార్యస్వరూ పే న షే౭పీ వకత్కా_ర్యాదళిన్నం 

నామన్ఫవ క్తేషు నృణాం శబ్ద ప్రరో క్త నాలాం మనుహాణాం వదనేష్వనువ ర్త కే, తత కి 

కం కశ్రావా_ శే చేతి. వ్యక్తం కార్యం తు న వాచా వ్యవహ(ీయమాకోన నామ్నా 

శబ్దేన నిరూప్వ కాద వహి /యమాణ త్వా క్షద్రూపం తస్య నామ్మో రూవమేవ 

రూపం యస్య త్ర తథా నామాత్మ కముచ్యత ఇత్యర్థః. ఆయం భావ!...-విమతో ఫట! 

ఘటళబ్దాత్మకో భవితుమర్హ తి, ఘటశ'చబ్రేన వ్యవహి)/యమాణత్వాల్ ఘుటశబ్దవదిలి. 

టీ, వ్య శ్రే=నుటాదికార్యస్వరూకము, నశ్నే౭కి = నళించినను, ఏతత్ చామ=ఈ 

శే నృవ క్త్రేషు=మనుష్యుల నోళ్ళ యందు, అనువ ర్త తే=ఆనువ _ర్హించుచున్నది. వ్య క్తంజ ' 

కార్య మగు ఘటాదికము, తేన చామ్నా=ఆ పేరు చేక, నిరూవ్యత్వాల్ =వ్యపహరింపం 

బడుళుండుటవలన, తృద్రూపం = ఆ వెనుకటి “పేరుయొక్క_ రూపము, ఉచ్యతే = వ్యవ 

వారింపంబడు చున్న ది. 
~~ 

తా, ఘటాదికార్భముయొక్క_ పృథుబుధథ్య్మ|ోద'గా కారను నశెంచి 

నను, ఆ వెనుకటి పేరునే మనుష్యులు వాడుచుందురు, ఆ "పేరుతో నే 
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జనులు వ్యావహారించినను అవ్వు డది ఘట మనుటకు వీలు లేదు, అప్పుడు 
ఘుట మనెడి నామను మాత్రము మిగిలినది కాని, శార్భరరావ మగు 
ఘటము సక్యముగ లేదు. 9 ట్లనుమాననుచేతను ఘటము అస త్తని 
నిరూవింపయిడినది. 

అవ. ఆ హౌళుత్రయమును చెప్పి అనుమానరచన చేయుచున్నాండు:.- 

న్ల్. నిస్తత్త్వ త్యాద్వినా త్వా ద్వాచారంభణనామత్క, 
వ్యక్త నతు తద్రూపం సత్యం కించి న దాదినత్ . 48 

వ్యా. ఏవం తు కృయం వ్రసాభ్యే దాసీమనుమానరశనా ప్ర కారం సూచ 

యలి—ని స్త త్హ్వత్వాదితి. వ్య క్షస్య ఘటాదిరూవస్య కార్యన్య యత్పృృథుబువ్నో 

దరాకారం రూవమ స్పి తత్కి.ంచిత్కైమవపి సత్యం న భవతి, నిస్తత్త్వళ్వా న్నిర్హతం 

తత్త్వం వాస్తవరూవం యస్తా తన్ని స్టర్ట షం తస్య భావో నిస్తత్త్వశ్వం తస్తా శ్తఖా 

వినాళిత్వాన్య ది సత్యామేవ విగాళ ప్రతియోగితక్వాలత్ వాచారంభణనామత? 

వాగింది యజన్య శబ్దమాత్రాక్శృకత్వా శ్రి షి “సూత్రము మృద్వదిశి వె ధర్భదృష్టాంత?. 

అత్రైవం ప్రయోనణానుటాదిహవః కార్యః అసత్యో భవితునుర్హతి నిిస్తత్త్వ 

తాల్, యదసత్యం న భవతి న తన్ని స్తత్వం యథా భుటాద్యుపౌదానం మృదితి 
శేవలవ్య లిశేకీ ఏవ మిఠతరహేతుద్వయేఒపి యోజనీయం. 

టీ, ని స్తళ్త గళ్వాల్ = వొాస్తవస్వరూవము "లేని దగుటవలనను, వినాశిత్వాత్ న 

నళింవెడి దగుటవలనను, వాచారంభణనామళః = నాగిం ద్రియముతో ఫట మిని శబ్దము 

మాత, ముచ్చరించుటవలనను, వ్య క్షస్యజ=కార్య మగు ఘటాదికమునక, మృదాదివజ్ = 

నృత్సువర్ణములవల్కె శల్ రూవం తు = ఆ రూవనుయిశే, కించిత్ = కొంచెమైనను; 
సక్యం = వా_స్తవమెసది, న = కాదు 

తా, ౧. ఘటాదికార్యముయొక్క,  సృథుబుధ్నోదరా కార 
రూవము వా _ప్తవస్వరూవము కలది గాకుండుటవలనను; ౨ నళించెడి 

దగుటవలనను; 3, వాగింద్రియముతో “శబ్దమూ శ్ర ముగా వ్యవహారింపం 

బడుటవలననుు మృట్దికవ లె దానిరూప మెంతేమా త్ర మును సత్యము 

కాదు, వై జెప్పిన మూండు శారణములవలనను, "కార్యముయొళ్క 

రూవ మసత్యే మని అనువూనరచన చే నిర్ధారణ చయంబడినది, 

అవ. మృ త్తికయొక్క సత్యత్వమును ఊవపాదించుచున్నా (డు 

న్ వ్య_క్షకాలే తతః పూర్వ మరార్ధ సన వ్యేకరూవభాళ్ , 
లో స తత్త్వమవినాళం చ సత్వం మృద్వ స్తు కథ్యతే. 44 
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వ్యా. ఏవం వికారస్యాసత్యత్వముపపాద్యేచానీం తదధిస్థానరూ పాయా! మృదః 

సత్యత్వముపపాదయతి---వ్య శ్షేతి. వ్య క్తకాలే స్థితికాలే ఒతఈ పూర్వం వ్యకోత్ప ల్తేః 

ఫూర్వసి క్ కాలే ఊర్థసమవి వ్య క్తవినాళో త్తరకాలేఒపి నీకరూవభాక్ నీకాశారం 

సక దే రం తత్త్వేన వా స్తవరూపేణ సహా వ ర్దతఇతి సత త్త పమవి నాశం వికారేణ నవా 

నాశరహితం యన్న ఎద్వన్తు తక్సత్యమితి కథ్య లే ఆ'త్రే దమనుమాన౦= విమతం 

మృచ్వస్తు సత్యం భవితుమర్హతి. సత త్త్వత్వాల్ ; అత్మవదిళ్యాది యోజ్యం. 

టీ. వ్య క్షకాలే = భుటాదిక మున్నప్వుడుళు, తత? పూర్వం = అంశకుపూర్వ 

"ముక్కు హ్ార్గ మపి = శార్యము నళించిన తరువాతను, వీకరూపభౌక్ = ఒకే రూపము 

గలదిగాను, నత త్త 0=వా స్తవరూవముతో నున్నదిగానుు ఆవినాశం చ=వికారముతో 6 

గూడ నాశము లేనిదియు చెన్, మృద్వస్తుజమృతదార్థ ము; నత్యంజ=నత్యమని, కథ్య లీజు 

శవ్సంబడుచన్న ది. 

తా. మృత్తు సుటోత్చ త్తికి పూర్వమును, ఘుటస్టితికాలమునను, 

ఘటనాశానంతేరమునను ఒశే రీతిగా తన వా_స్త్రవరూపముతో నుండుట 

చేకను కార్యముతో నశింపకుండుట చేతను సత్య నుని నిరాపింపంబడినది, 

అవ. ఘటాదిక మసశ్య మైెనయెడల, శుక్షియం దారోపించంబడిన రజతాదికము 

వలె, నధిష్థాన జ్ఞానము చేత అరోపితస్వరూపము నివర్దిచయుకు గదా. అని ఫూర్వవాది 

ప్రశ్నా | 

న్ , స్య్కృం సుటో వికార శ్చెత్యేతై ర్నా మభిరీరిత్క, 

ం a] వ్ అర్థక్చే దనృతః కస్థా న్న మృద్బోే నివర్హ లే, 45 

వ్యా, నను భుటాచేః కార్యజాత స్యాసత్య తే తస్యారో పితరజతా బేరి వాధి ఫ్టైన 
మ! ॥ 

జ్జానేన నివ ర స్థితా, స్యాదిలి శంక లే---వ్య క్తమితి. వ్య క్షమిత్యాదిఖిస్త్రిళిః శై రఖి 

ధీయమానో యో౭ర్గః కార్యరూపన్తస్య కారణాతినేశేణాసత్తే క౭ంగీ కియమాకణే 

మృల్లత ఇ కారణస్య జే కిం న తన్నివృ త్తిస్సా గ్రదిత్యర్థకిం 

ట్రీ. వ్యక్తం = వ్యక్త మనియు, ఘట! = నుట మనియు విశారళ్న్ళ = వికార 

అర్థః = కార్భరూపము, అనృశశ్నేల్ = ఆసక్య మంటి వేని, మృద్చోభే ను మృత్తు 

యొక్క జానము కలుగుచుండణగా,, కసాల్ =ఎందువలన్క న నివర్తతే = (భుట మేలు 
Sy * జీ ఎవ 

నివ ర్రింపదు ? 
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తా, ఓ సిద్ధాంతి ! నర్టిక్షఘట వికారాదిశ బములచే వ్యవవారింపం 

బడెడి కార్య మనృత మంటివేని, కార్యమున కధిస్థాన మైన మృద్ధానము 

కలిగినప్పుడు చానియం దారోపితమైన ఘటజ్ఞాన మేల నివ రండు ? 

అవ. ఇట్లు కార్య జ్ఞాననివ్భ శ్తి లి మాకును నమ్హక'మే యని సిద్ధాంతి పరివారించు 

చున్నాడు; 

న్లో, నివృత్త వన యస్తాత్తే తరృత్యత్వమతిర్దతా, 
ఈద్భజ్నీ వృ త్రిరేవా త్ర చోధజా న తషభాసనమ్. 46 

వ్యా. ఇహ్రావ శ్తిరితి పరివారతి..నివ్భ క్త ఇతి. త త్రో త్తిమాహా---యస్తాదితి* 

యిస్తా త్మా_రణా త్తవ ఘుటాదివిషయా నక్య త్వబుద్ధిర్న హ్టైడ.ఈ స  నివృ శ్త ఏ వేత్యర్థఃి 

నన్వ్వారోకితరజతాదిరూవనై వ్రహాద్ర, ప రీతిపచలభ్య లే న సత్యత్యబుద్ధ శ్రమ ఇత్యా 

శంక్య తస్య నిరు పొధిక్ళ భృనుత్వాదస్తు కథాత్వం, ఇవా తుం సో హాధిక్ష భ్రమే సత్యత్వ 

బుద ద్ధ్యవగమ థవ నివృ త్తిస్స్యాదిశ శళిప్రాయేణావా---ఈద్భృగితి. అత త్ర సోపాధిక్నచ్హము 

సే ఈ డృగేవ సత్య క్వ బుద్ధ్య వగమురూ పైన బోధజా అధిస్టానయాథాక కృష్ధిజ్ఞానజన్యా 

నివృ శ్ర త్తి రభ్యుపేయా న త్వభాననం న స్వరూపాప్ర, నతీలిరూశే పీశ్యర్ణః. 

టీ. యస్తాల్=నీహేతువువలన, తక్సత్యశ్వమలతిః గతాజనుటము సత్య మెడి 

బుద్ది పోయినదో, (తస్మాత్ =ఆకారణమునలన, నివృ త్త ఏీవ = (భుటమును నివ ర్తిం'చి 

నబీ యగును. అత్రణ గ్ సోపాధిక్ళ ఛ నుగ స్రలమునందు; బోధజా౭అధీస్థానము వాస్తవ 

మెడి జ్ఞారమువలిక కలిగిన, ఈద్భజ్నీవృ త్తి 'పళేవ=ఇటువంటి నివృతి రమే (నళ్యము కౌ 

దనుటరే నివృ శ్రి, అఆభాసనంతు = స్వరూవము తోంచకపోవుటయం, న = శాదు, 

తొ ఘటము సత్యము కా దనుకొనుటయే శార్వనివృ త్తి త్రి యనం 

బడును, వూంర్థిగా వస్తుపృతీతి లేకపోనుట నికు ఏహెధిక్రమస్థలనుననే 

తప్ప ఇట్టి నోపాధిక థ్ శస్థలములో నక్క_జ లేదొ, 
ఆటే అట్ కె జీ యాల బు ఆలో అ) జ bh 
న్గొ . నమా నధేముగి స్ో గ్గ కోఒస్య స్తీ న వసుక 

కటస్థ్రమర్హవాన్మనై షన నె కస్య చిత చిత్. షీ? 

వ్యా. ఏవం క్వ దృష్టమిశ్యత అవా పుమానిలి. జలేఒగోనుఖ'త్వేన ప్రతికాస 

మానో౭పి ఫుమాక్ pe నాసి, భశ్రోజవ గి గిమాహ-తటస్టేతి, కన్యచి 

ద్వి వేశినో2వి'వే వేకినో వా కసీ “న్న గోము పుట తీరస్థపురుషు అబ సత్య త్యాఖిమాన! 

కర్పచిట్టేశే కాలే వా నైనా స్టీతి, 
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ట్రీ, పఫుమాక్ పురుషుడు, నీచే = సీట్రియందు, అన్ ముఖ = తేల శీ క్రిందుగా? 

భాతోఒ! = కనువడినన్సు వస్తుతః = వాస్తవముగా), నాస్తి = లేడు. కేసీ సా = = ఈ 

కల క్రిందుగా కనంబటెడి (కృతి బింబమునందు, తటస్థ్రమ ర్త వల్ = గట్టున సన్న మను 

ష్యునియందు వలె, కస్యచిత్ =ఎవనికిని, క్వచిత్ = ఎప్వుడుగాన్సి ఎక్క_డగాని, ఆస్థాజ 

సత్యక్వనిశ్చయము; నైవ = లేచే లేదు, 

తా. నీటిలో మనుషు ష్యుని ప్రతిబింబము తల కిందుగా కనువడి 

నను ఎట్టి మూర్టునకుసు, వా సవముగా నీటిలో తల (క్రిందుగాం గల 

నునుషు మహ్యం డుస్నాం డని నమక -మెన్నండు కలుగదు గద 

అవ. ఆరోపిత మసత్య నుడి జ్ఞానముచే గలంగు పురు హోర్గము:- 

శో, ఈదృగ్భోఢే పుమర్థత్వం మత మచె చై (శవావినాం, * 

మృ ద్రూపస్యాషం త్యాగాద్వివర్త ర్తత్యం సఘుశు స్థితమ్. 483 

వ్యా" న న్వాషరో పికస్యాసత న త్యజ్ఞాన మాత్రాన్న పుర హీర్గసిద్ధి శ్యాళ ౦క్యాహం-- 

ఈద్భగితి, అజ ది ఏతవాచే అత్తానందాతిరి రస స్య సర్వస్వ మిథ్యాత్యనిళ యే సత్యద్వితీ 

యానందాఖివ్య క్రిలతుణ। ప్రపహిర్థః స్పిధ్య లీత్యభిప్రాయకి నను భుటస్య మృదివ ర్షకే 

సిచ్దే కద్డానాద్ధృటసక త్వబుద్ధిక్నివ ర్త గ్రే న వై తదిదానీం సిద్ధమి త్యాశంక్యాహా--- ఫ్ ట్ట లి 8 

మృ దూప స్యేలి, 

టీ, ఈదృక్ బోభే = ఇట్రిబోధ గలంగుచుండంగా, పుమర్థత్వం = = మోతు పురు 

హార్థము సిద్ధించు నని అడి డై కతనాదినాం=అదై పతవాడులయొక... మతం = మఠము, 

మృ ద్రూహ్య = = -కారణమెన మృద్రూ ద్యూపషముయొక్క_, అపరిత్యాగాత్ = కార్యావస్థ 

యందు పరిత్యాగము చేయమివలన, టే భుటమునందు, వివర్తత్వం = మృశే ఖుటి 

ముగా దోంభుట, స్థిరంజడాన్నది. 

తాం అద్వితీయానందస్వరూ వుం డైన చి హూముకం శు నితరమైన 

దంతయు మిథర్థి యను నిరూఢి జ్ఞానము కలిగినయెడల బ్రహానందస్తూూ_్హి రి 

రూప మగు మోతపుకుహర్థము సిద్ధించు నని యదె దై తనిద్ధాంతము. 

కారణకూవ మగు మృ శే కార్యరూభ మగు సుటమునందు వ రించి 
యున్నది. కార్యావస్థలోను, కారణరూప మగు మృశ్తే ఘటముగా 
తోచుచున్నది గాని వ మృద్వ్యతి లేక క పదార్థ మేమియు లేదు, 

అవ, కారణరూజమును, పరిశ్యజింవకపోయినను, మృత్సరిణామమే భఘుట మని 

యేల యనరా దనుటకు సమాధానము? 
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న్లో, పరిణామే పూర్వరూపం త్య చే త్తత్టీ రరూపనత్ , 
౧౧ DG , 

మృత్చున క్ష నివే తే సఘుటకుండలయోర్న పొ, త్తే 

వ్యా. ఘటే మృ ద్రూవపరి శ్యాగాభా చేసి మృత్సరిణామతా భుటస్య కిం న 

స్యాది త్యాశం కావా. పరిణామ ఇతి, య వీరాదా పరిణామో౭భ్యువగమ్య లే 

తత్ర శీరాదిభావస్య సూర్యరూవస్య త్యాగ ఉపలభ్యత ఇత్యర్థరి. నను వివ-ర్తే ఫూర్వ 

రూపాపర త్యాగ; క దృష్ర ఇళ్యాళంక్య; మృత్సువర్థ యోర్డ ఫీట్ ఇళ్యావాంాలా 

మృత్సువ'్డేశి. మృత్సువనే నివ_రయో ర్ల టకుండలయోః నిష్పృన్నయోరపి తళత్కారణ 

భూత మృళశ్సువర్ణరూపే న నివన్తేతే ఇతి హీ ప్రసిద్ధమిత్యర్థః. 
టీ. వరిణామే = పరిణామవాదమునందు శీరరూవవల్ = తీరరూపమువలె, 

వూర్వరూవం = మొదటి రూపమును, త్వళలేత్ = విడువనలసియుండును. ఖభుటకుండ 

లయో॥ = ఘటకుండలములయందు; మృత్సువ్టే = మృత్సువర్ణములు, న నిస్తే కేపి = 

ఫూర్వరూవమును విడుచుట లేదు గదా, 

“తా. సరిగామవొదనునందు, కార్యావస్థయందు "కారణ స్వరూ 

సము మాజిపోవలెను, తీరము దధిగా మాణీనప్పుడు ఖీరరూపనము 
మాణీపోవుటటే నక్కడ పరిణామము విన్నర్తవాదనునందు పూర్వ 

రూపమును త్యజించుట లేదు, మృుత్చువర్ణములు ఘటకుండలములు గా 

నైనను వాని వూర్యమావమును వదలుట "లేదు, అందుచే నిది వివ్నర్హ 
వ . nt a) 

నిషయముగాని ఇరిణామువిషయను గాదు, 

అవ, 'కార్యమైన సుటుము సళించినపుడు న్భృుద్వికార మగుట "లేదు గోన నిన ర్త 

మనుటకు వీలు లేదు, అనినం 'జెచ్వుచు న్నాం: 

నో ఘట భ్నో న మృద్భానః కపొధానామవేకుణాత్ , 
వన, odie ల | సనం 50 జో జల్ నే స్ 

మనం మా తి మదు 0 స్లళ్ణరూపం త్వతిస్సుటమ్ 0 

స్యా, నను ఘటన్య న్ఫాగిష్టివ ర్లశ్వమనువవన్నం భుటనాేో పుకర్మ్య ఎద వాదర్శ 

నానితి శంక టే==క్లుట ఇవి, న్ఫుగా వభ జే క "రల భూూసాంఎయటాక పొలానామీతి, శపో 

లానానుపీ నాశీ మృద్శావో మృుద్చావోవలబ్టి! స్కాదితి వరికారతి...-.మైనమితి, 
క్ష ఖి ల్సి ఢ లి యా 

నువర్ణే క్ర తచ్నోద్ను మే ఏ *నువ 'శవిత్యాహ....-న్వస్టేతి. 

టీ, మరీ ౫ గుండ, HAY నతి. నళించంగా కపొలానాం ఇ పెకులయొక్చు; 

అవేకణాత్ = కనుసీంచుటవలన, మ్భుద్భాన$ ౫ మట్రియగుటు, న = లేదు. (ఇతి చేట్ = 

ఇ ట్లంటివేని) మైవం = ఆది నరికాదు చ్చు ద్రూూసం ఆ న్భుద్రూవ మగు; చూర్గః ఇ 
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చూర్ణము, ఆస్తీ = కలదు, స్వర్శరూపం తు = సువర్ణరూపమైతే, అతిస్ఫుటం = శంకకో 
పీలే లేక స్పష్ట మగును. 

తా, ఘటను నశించినపుడు వెంకులుగా నగపడినను, అది నిజ 

ముగా చరార్షమె మృద్రూవనముగానె యున్నది. కుండలాదులును అట్లే 
స్పష్టముగా సువర్షరూపమును దాల్చుచున్నవి. అందుచేత వివరోదా 
హరణమే ఘటకుండలాదులయందు సిద్ధము. 

అవ. తీరము దధి యగుటయు వివ రమే యని యేల యనరా దని శంకించి 
సమాధానము చెవ్వచున్నాండు:--- 

న్ మరాదా పరిణామో౭ స్తు పున_స్తద్భావవర్డనాత్ , 

ఏతావతా మృదాదీనాం దృష్టాంతత్వం న హీయ శే, వ్ 
వ్యా. నను వరిణామే దృష్టాం కే నాఖిహితా నాం శీరమృత్సువర్లాదీనాం 

మభ్య యది మృత్సువర్గ యో రిషవ _్షదృష్టాంతత్వమంగీ క్రియ లే తర్హి తద్వ దేవ శర 

సావి తథ్రాత్వం స్యాది త్యాళం క్యావా శీరాదావితి. కరి తీరవదేవావస్థాంకరమా 

పద్యమానయో_స్తయోర్వివ_ర్రదృష్టాంతతా న  భవేదిత్యాశంక్యావహా-.నతావ తేతి, 
ఏతావతా తీరా'దేః పరిణామ ల్వేన మృదాొదీ నాం మృత్సువర్లాదీనాం దృష్టైంత త్తం 

వివరదృష్టాంతభావో న హీయశే న నశ్యతి. ఆయమఖిప్తాయః---శ్నీరస్య ఫూర్వరూప 
పరిత్యాగ పురస్సరమవస్థాం తరప్రా పీసద్భావాత్పరిణామిళ్వ మేవ, మృత్సువర్గ యోస్తు ఆవ 

స్థాంతరావ త్తిసద్భా వేచి ఫూర్వరూవపరి క్యా గాభా వాడి షప రతాపీతి. 

టీ. పునః = దథిరూవమును పొందినతర్వాత, తద్భావవర్దనాత్ = శీరభావ 
మును పొందకపోవుటవలన శీరాజేః = శీరాదులయందు, పరిణామ = పరిణామమే, 
అస్తు = ఉండులాక. వీతావతా = ఇ ట్లనుటచే, మృదాదీ గాం = మృత్ఫువర్గాదులకు, 

దృష్టాంశక్వం = వివ_ర్హదృహైాంకభావము, న హీయ'ే = ఇెడదు. 
కా, పరిణామ విన ర్రములకు రెండు భేదములు; ౧.పరిశణావుము 

నందు పూర్వరూవ పరిత్యాగ మున్నది, వివ గ్రమునందు ఫూర్వురూప 

సరిల్యాగము లేదు; ౨. కార్యము నశించినప్పుడు తిరిగి తన కారణరూవ 
మును పరిణామమునందు పొందుట లేదు, వివ క్రమునందు కార్యనాశ 
మెనచో నవి తిరిగి కారణరూపమును పొందును, దధి నశించిన తిరిగి 
పాలుగా కాదు గదా. అందుచే వీరము దధిగా మాబుట పరిణామమే 

కాని వివరము కాదు, “మృత్సువర్ల నులును అవస్థాంకరమును ఫాందుట 

నలనను ౮-వ శ్లోకములో వానిని నీవు వరిణామదృష్టాంతములు గా 
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వప్పితిని, కాన అనియు పరిణామచృష్టాంతములుగా నంగీకరింవవ లె వసి 

న్రూరష్షీ నాది యా శేపింపయగా అవస్థాంతరమును పొందునంతమాత్ర, 

ముచే పరిణామ మనుటకు వీలు లేము, పూర్వరూపపరితాస్థగము లెదు 

గాన న్ఫుక్సువర్ల ములు పరిణామద్భష్టాంతేములు గావు, ఇవి వివ ర్త 

దృష్టాంతము లే. 

ఆవ, మృత్సువర్డో దాహరణములయం దారంభకతష్ణము వీల యంగీశరింషుబడ 

అనిన నమాభానము జెప్ప చున్నాడు 

నో . ఆగం వాదినః కార్యే మృదో దైష్షిగుణ్యమాపకేత్ , 

గూపస్స ర్నాదయః ప్రోశాః కార్భకారణయోః పృథక్. నీలి 

వ్యా నను మృళ్ళువర్ణ యోః పరిణానువివరావివారంభకత్వమపి కిం శాంకీ 

3 యక ఇత్యాశంశ్యాహం-ఆరంభవాదిన ఇతి, ఆరంభ్గవాదినో మతే కాళ్యే ఘటాది 

భూప మృ్భదో మృ _త్రికా చేర్ణ్రవ్యస్య చె రగుణ్యం కార్యాకాలేణ కారణాకలేణ చ 

దిష్టగుణకషమాసద్యేక, కథా చ సతి గుణత్నాదిదై గగుణ్యమప్యాపట్యే దేలి బాపకిం 

సల నీగపిత్యా శంక్య్యావహాంారూ "పేలి, రూపాసీనాం గుణానాం శార్యకారణయో 

శస తి శేబాంగీ కృృకత్యాదితి భావః, 

ట్రీ. అరంగ నాదిన1=ఆర భ వాదికి కాశ్యే = ఘటాదికమునందు, మృదః=మృత్తు 

“సును అగి సధార్భ మునకు "దై షిగుణ్భం = ఇబ్బడించుట, అవలేజ్ = సంభ్గవించును, 

గ రృ 5 "ర1318 ra కార్యకారణమాలయందు, రూపస్పర్శాదయ! = రూపస్పర్శాది 

జ (సో అట్ దప 
ల అలి ॥ 

జం తగు గాము, వ ౫ పలు వేలుగా పో,శా! = చెప్పబడినవి 

qr 
లో స తా ణా (వ 

ఇ 

గ ఆగం నాగు» (టై కిక వాదులు) మృత్సువర్ణ ములు 

సుం సం రులు గౌ సే భుయడినస్పుడు, కారణమునం దుండెడి గుణ 

ములు 0 సుణగగమును సందు 
నని చెప్పెదరు, ఆరంభ కారణమునకు 

x 

జనుము గం ననేక ''ంతువులవలన పటను పుట్టుటను చొప్పెదరు, 

HiT ha కంగు ్గిము శనక్షంకు భిన్న మగు కారణమువలనం బుట్టు 

నన్న గను గంగులు పొడవుగాను, గుం డ్ర ములుగాను, అనేక 

ములుగ నున్న స. కము సస్ట్సని _స్పృతేమై ఏకమై యున్నది, అవి ' 

శ కక 

న న సుం సుం కలిగియుండుట చేతను, నిరు
ద్ధార్థ క్రియా 

వంతు. కగు! స్ు, ౧౩౦% క్రమునందు కార్య కారణములు గ్న్న 

ములు, నాన్నను ఇటుక. యు, శారణనుమొక్కయు " గుణములు 

శదాంతంా 01 
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భిన్నము లని వై శేషికు శే అంగీకరించు చున్నారు. కార్య కారణముల 

గుణములు భిన్నము లని యొకచోటను కార రిముందు కారణ గుణ 

ములు ద్యిగుణించు నవి మణియొక చోటను వై శేషికులు చెవ్వు 

చున్నారు, కావున వీరివాదనులో విరోధ మున్నది. అందుచే వారి 

వొద మంగీకరింవం దగదు, అందుచే మృత్చువశ్హాదుల కారంభకత్వను 

గ్ హాంప వలనువడదు, 

శ్లో, మృత్సువర్దమయశ్చేతి దృష్టాంత త్ర యమారుణిః, 
ప్రాహాతో వాసయేత్కా ర్యాన్ఫతతషం సర్వవ స్తుషు. ర్కె 

వాస నను మృత్కువర్ణ యో; కిం దయా రేవ వివ_ర్థతే దృష్టైంతత్వం 1 

'సేళ్యావా.....మృదితి.అరుణస్య పుత్ర ఊద్దాల కాఖ్యు! కళ్చిదృషి9. “యథా సోయ్యెశేన 

మృత్సిం జే' చే త్యారభ్య కా న్రాయసమి త్యేవ సక్యిమి త్యం లేన వాక్యసంద శ్భేణ కార్య 

స్యానృత తే మృత్సువర్హ యో! రూపం దృషహైంత, క్రయము క్త వానిత్యర్థక, కిమర్గ మేవం 

దృష్టాంత తృయము క్రవాని త్యాశంక్య్యాహ----అత ఇతి. అత ఏవం బహువు మృదాదిను 

కార్యాన్భతక మువలబ్ధమత్ భూకఫౌతికరూపే నర్వేషు వస్తువు 'కార్యానృతత్వం 

వాసితం కుర్యాదిత్యర్థఃః 

టీ. ఆరుణిః=అరుణుని ఫుత్రుం డగు ఉద్రాలకమహార్షి; మృత్క్సువర్శమయశ్న్చేతి 

మృత్తు; సువర్ణము, ఇనుము నని, దృష్టాంఎత త్రయఎ=మూండు దృహైంతేములను, ప్రాహ 

చెస్పెళు. అత$ = అందుచే, సర్వపస్తుషు = ఆన్ని వస్తువులయందు, కార్యానృతత్వం = 

ఘట" దికార్యములయొక్క_ మిథ్యాత్వము, వాసమీల్ = తెలిసికొనవలయును. 

RI శ క. or; తా. శు, “యథా సోమ్యైకేన మృత్చిందేన” యనియు, శానా 

యసమిక్యేవ సత్య” మనియు చెప్పుచు, కార్యములు మిథస్థయే యనియు; 
కారణమే సత్వ మనియు: జెన్వుటకు మృత్తును, సువర్ల మును, బ్రనుమును 

దృఫ్లాంతేములు గా ఉద్లాలకుంయ చెప్పెను, ఈ చృష్టాంచేములను బక్టి 
[ర్త (౧ ree) రు: 

సరవ స్తువులందును ఘటాదికార్యను మిథ్య యనియు, మృత్సువర్షా 

ద్యుపాదాన కారణము లే సత్య మనియు నెటుంగ నగును, 

ఆవ, శార్యవర్ష ము మిశ్య యని శెలిసికొనుట చే ప్ర యోజనము:--- 

నో, కారణజ్ఞానతః కారగ్గవిజ్ఞానం చాపి సోఒవవక్ , 
గం అ లి భః 

సత్యజ్ఞా నేఒనృతజ్ఞానం కథవు శ్రోవసన్యు త్తే గ్ | 
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వ్యా. నను, కార్యానృత త్య్వానునం ధానమపి కిమర్ధము క్షమి త్యాళంక్య కారణ 

జా'నాతా ర్య జ్ఞాన సిద్ధయ ఇత ఫిప్రాయేణా వా కారణేలి, కారణన్న ముదాదే జ్ఞాగాత్మార్యజ్ఞ § స్య మృ 
గ్రనాకార్యకాకళ్య కుటాజేర్ణాననుక “యథా సోమై్యైేన మృత్విండేన సర్వం 

సక యం విజ్ఞాళం స్యాది త్యాది వాళ్యజా లేనో _క్షవానిత్యర్థః నను మృశళ్సునర్హాది 

రూవన్య పారమార్షికస్య శారణస్య వీజ్ఞానా ల్ల కదలక ణస్య ఘటహవకార్యాజే 

ర్విజ్ఞానమనుపపన్నమతి శంకలే._న త్యేతి.. 

టీ. సః = ఆ ఉద్దాలకుడు, శారణజ్ఞానతః = కారణమును 'తెలిసికొనుటవలను 
కార్యవిజ్ఞానం చాపీజకార్యము తెరియుటనున్ను, అవదల్=చెప్పెను. అత =ఈ విష 

WwW 
యమ సత్యజ్ఞానే = సత్యమైన కారణజ్ఞానము కలిగినహ్వడు, అన్ఫతజ్ఞానంజ అసత్య 

మెన కార్యము "తెలియుట, క ంజుబట్లు, ఉేవవద్య శే = ఫఘటించును * 2 

తా, ఉద్దాలకుంము కారణము ' అెపీసినయుడల శార్యవర్ల 

మంతయు 'జెలేయు ననెను, సత్యమైన “కోరణనును "తెలిసికొన్న చో, 

అన్నత మైన కార్య మెట్లు తెలియును ? 

అవ “పెపూర్టపత్షీమునతు సిద్ధాంతి సమాభానము వెవుచున్నా (డు 

+ క్ల. సమ్భున్కస్య మ్ కారస్యు కార్వగా తోక దృష్ట్రితేః, 

వాసవి రి ని, మృువంనో ఇ స్వ చోధథ। కారణవోధతః, దగ్ 

వొస్టిః కార్య నళ గృ కాంశద్యయరూ పత్యా త్కారణజ్ఞా నా త్కార్యనత 

సనత్యాంశ జ్ఞానం భవతీ క్యఫ్ ప్రా ముగాహనమృక్క్యేరి, సమృళ్కంస్యాధిస్టానభూత 

నృత్సహిలన్య వికారన్య (5 వోని శన్య నుటాదిరూవస్య క ర్య కొ కార్భశబ్లార్థక్టం 

లోక ప్ర నిద్ధమి శ్వర్థః. భవ ట్వేవ మే తావతా కారణజ్ఞా నా త్కార్యజ్ఞానం సంభవతీతి 
ly Cy 

చోద్యస్యకక$ వరిపిరో జూత ఇత్య్యాళంక్య శార్యగ తానృ శాంకత్య జ్ఞా నాధా వేదవ 

తద్దఠస త్యాంశ జ్ఞానం వ త్యేజీటి జభరిహాద తె సే _స్రవషతిం అ శ్ కార్యే యమో వా స్త 

మృదంళోచ_ స్స అన చా స్తన *ఎశస్య బోగ్గో గ్టానం 'ారణల్టో శాద్భవతీత్యర్థ. 

టీ. సమ్భుగ్కన్వ= ధిమ్టైనమైన మృత్తుతోయ +డీన, వికారన్య = మృళ్య_ల్సిత 

మైన ఫఘుటాదిలు ౪ సమయమున గు, గి "న్య తె డా కార్బశబ్బము బే వన హారము, బోేకద్భస్తీ కక= 

లేక నాడుక వలన (ఫల = mon గం) (నజ ర ఇార్యమునందు మృవదంశణవన్భు చ్రెక 

యొక్క అంశ మీ, పో స్తవ ణు స గ్దమ్రైనది, అన్యుణ ఈ సక్యతరముయొక్క; బోధ? జః 

జ్ఞానము; "5"రణచో ధ *$జన ౫ సమె 5 "రరాజ్థానమువలన కలుగును, 

తౌ అగిస్థాూనముతో శ హాగిన. అవోపిశము "కార్య మని లోక 

మునం జెనువం, కొర ష్ వగు ఘుటమునందు మృదంశ మే య ఖార్థము, 
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బట్టి వా _స్థవమైన జ్ఞానము, కారణము అెలినీనం గాని కలుగదు, 

కార్యముయొక్క_ కరణము 'తెలినినయొుడల అట్టి కారణజ్ఞానము చే 

కారర్టిము మిథర్థి యనియు వా_స్టవనుగా నదియు కారణముకం టె 

చేటు గా దనియు తెలియును. 

ఆవ. కార్యమం దున్న సత్యాంశబోధ గలిగినట్లు అన్ఫ తాంశబో ధమా శ 

మక్క_ఆ లేదా యని శంకింపంగాం జెప్పుచున్నాండు:---- 

న్లో, అనృతాంకో న బోద్దవ్ట _స్టద్యోథానుపయోగత్క, 

తత _త్త (జ్ఞానం పుమర్ణం స్యా న్నానృతాంశావబోధనమ్, ర్ 

వొస్టి నను, శార్యగ తసతా్యాంశవదనృ ళాంకోజవి బోద్ధవ్య ఇత్యాశంక్య 

ప్రయోజనాభా వాన్గెనమి త్యాహ---అన్ఫ తాంళ ఇతి. ప్రయోజనాభావమేవ దర్శ 

యతి--త త త్త వ్రక్టానమితి. త్ర శ్రషస్యాబా ధ్యన్య వస్తునో జ్హానం పుమర్థమితి పుంసో 

జ్లైతు9 పువవస్యార్థః ప్ర పృయోజనం యసీక్ కత్పుమర్థమితి బహు వీ జ అనృతాం 

శస్యవి కారస్యా వబోధనం ప్రయోజనవన్న భవతీ క్యర్థః. 

టీ, కద్భోథానుపయోగ కక = అట్టి అనృశాంశబో ధశే లాభము లేదు గనుక, 

ఆనృ్భశతాంళ 8=అసత్యాంశము, న బోద్ధవ్య$=' తెలియవలసిన వని లేదు కక క్ర క్పజ్ఞానం = 

'ఆబాధికమైన వస్తువుయొక్క_ జ్ఞానము, పుమర్గం=పురు హెర్ధము గలది, స్యాల్ = =అగును. 

అన్ఫ శాం శావబోధనంజకిన్భ శాంశమున తెలిసికొనుట, నవురుషార్గము కాదు. 

తా, అనృతాంశ జ్ఞానముచే పురుషార్థము చేదు ఇతర ప్రయో 

జనమును లేదు కాన చానినిం చెలియ నక్కఅలేదు. తత్త శ్ర క్ఞాగెమువల 

ననే పురుపూర్థము గలదు, ఎ ట్రనంగా రజ్ఞాసర్ప భా)ంతియంటు సర్చజ్ఞ్థాన 

మునే భయకంపాదిదః ఖప్రా ప్రియ, యథార్థ మగు రజ్ఞుజ్ఞానమునో 

దుఃఖనివృ త్తి తొినవలన; బురుషొర్థంబును గనంబడంచున్న వి, 

ఆప. మజల ఫ్రూర్వవాది ఫంకించుచున్నా (డు: అలా 

Ee తరి కారణనిజ్ఞానా త” [-ర్యజ్లూనమి తరి గ నో 

మదో భన ్న్మే 9 ఎ శ్తీశాబుజ్జేత్యు క్ష కం సాత్ [-ఒత్ర, స్స్తయః, Db? 

వ్యా నకు, కారణజ్ఞాశా కారర్యజ్ఞానం భవతీ త్యేతచ్యోర్రృబుద్దా చవు తా-ర 

హకుర్శవివ్యరీక్యభి ప్రాయేణో శ్ర క్షం. తదేతన్న సంభవతీతి శంకతే_కర్తీ తి. కారణన్య 

మృదాదేర్థానాశ్కర్యగకం మృదాడిసత్యాంశళ జ్ఞానం భవతీత్యు శే 'మృష్ధానాల్ 

మృదో జ్ఞానమిక్యు క్ష కం భవతి. విీవంచ స శిశబ్దతే వ్వ చమత్యారో నార్భత పత్యర్థక. 
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ట్రీ, తర్హి =ఆట్టులయి లే, కారణవిజ్ఞానాత్ జ కారణమును 'తెలీసికొనుటవలన, 
కార్య జ్ఞానమితి = కార్యము తెలియు నని, ఈరి'కే = ఇెస్పినవ్వుడు, మృద్చోధాత్ = 
మృదంశమును తెలిసీకొనుటవలన, 3 మృత్తికా బు్ధేతిజామృ త్రి తికయ్ "తెలిసిన దని, ట్ల క్తంజ 
శెప్పంబడినది, స్యాల్ =అగును. అత త్ర=సీనియందు; విస్త యః క కఆశ్చర్య మేమి? 

తా. కారణా మగు మృద్ధాననుంచ కార్య మగు ఘటాది కార్య 

జ్ఞానము కలుగు ననుట, మా శబచనుక్కతిని లెలుపుచున్నదే శాని, 
అర్ధములో నేమియు చమత్కారము లేదు, మృదంశము అెలియటచే 
మృత్తి తిక తెలియు ననిన నిం జేమి వింత గలదు? అని పూ 
ఛంకించెను, 

రరవాది 

ఆవ, సిద్ధాంతి దీనికి సమా థఛానము6 జెప్పు చున్నా (డు: 

న్లో, సత్యం కార్యేషు వస్త గ్రంశః కారణాకేతి జానత్తు 
విస్త యో మా స్తీ షహోజ్ఞస్య విస స్మయః ణ్ వార్యతలే, రి, 

వ్యా. ఈద్భగ్న్వి చేకవళాం విన యాభావేజని తద ద్రహితానాం విస స్మయస్ఫ్యాజే 
“వేతి వరినారతి......సళత్యమితి, శాళ్యేషు భుటావివ విద్యమనో వా స్తవోచంశ; కారణ 

స్వరూవమే పేలి మే జానంతి, "తేమామాశ్చర్యం మూ భాదిత లేషూం తళ్దానళూ న్యానాం 
రా 

జాయమానో విస్త యో న నివారయితుం శక్యతే ఇక్ళర్థః. 

టీ, సక్యం=నీవు ఇస్పినది నిజమే, శాళ్యేము= కార్యమలయందు, వస్త ర్టంశకీజ 
సత్యాంశము, కారణా 'ఫేతి=కార్యము కారణరూవయమే యని, జానత్శజఎఆింగినవానికి, 
ఇవాజఈ విషయములో, విన్మయ॥! = అశ్చర్యము మాస్తుజలేకపోవుం గాక; అజ జ్ఞస్య ఆ 
"తెలియనివాొనికిం గలిగెడి, విస స్యయః ర అశ్చర్యము. *శీనఎవరి వేత, చార్య రేఎహెరింపం 

బడును (వారించం బడ దనుటు. 

అొ సరీ, ఘటాపికార స్టిమునందలి నా _స్తవస్వరూవము "కారణా 

రూపమే యని తెలిసిన 'సీ బోట్ పాని కాశ్చర్యము కలుగకున్నను, అట్టి 
పరిశీలన లేని యజ్ఞాన కాళ్ళ ృర్యము కలుగును, 

అవ, వైయర్ధమశ వివరించుచున్న్నా (డు; 

శ్లో, ఆరంభ పరిణామ చ సొక్రికపై క కారలి, 
సర(మతిం శు ణా సాఫ్టు నం కేవ విగ యష్. ర జ్ఞాతే సర్వ ౦ శ్రుత ప్రావ్నునం న్ట్న స్త్యయక ల్ 
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వ్యా. అజ్ఞ న్య విస్గయో భవేదిత్యు కృమేవార్థం ప్రవంచయలతి...ఆరంఖీతి 

ఆరంభో నామ సమవాయ్యసమ వాయినిమి త్రాఖ్య క ర ణీభ్యో భిన్న స్య కార్య స్యోత్ప్సతి 

స్తాంయో వక్తి సోజయమారంభీత్యుచ్య తే. పూర్వ రూ వపరిత్యా గేన రూపాంకరష్రాస్టి 

లక్షణం పరిణామం యో వక్తి న పరిణామోత్యుచ్య లే. ప్ర క్రియాద్వ్యయమజానానోయో 

వ్యవహారనూక్రషరః స లౌకిక ఇత్యుచ్య తే, నీమెం శ్రయాణామపి కారన్యైశళస్య 

జ్ఞైనాదనేకేహాం కార్యాణాం విజ్ఞానం భవతీతి వాక్య శృ వణాద్విసన యో భవేదే వేత్యర్గఃి, 

టీ. ఆరంలీ = అఆరంభవాదియు, వరిణాసూ న=పరిణామవాదియు, లౌకికళ్చ = 

పామ రుండును నీకకారణే = దిక్కా కారణము, జ్ఞా లే= తెలియంబడయా, సర్వమతిం = 

సర్వ కార్యములు తెలియు ననుటను, శు, త్వాజువిని, విస్త యం=అళ ఎఎర్యమును ప్రాస 

వంల్యేవ = కప్పక పొందుచున్నారు. 

తె, సమవాయ్య సమవాయినిమి_త్తనము లనెడి కారణనులవలన 

ఛిన్న మగు కార్యను జనించు నని చెన్పెడి వై శేషికుండు ఆరంభ వాది 
యనంబడును, కారణము తన సూరాషకారమును విడిచి ఫన్నరూవ 

మును బొందుట సరికామ మనంబడును, అట్టి పరిణామ వాదమును 

వాదించు గాంఖుర్టిండు పరిణామవాది యనంబడును, ఈ దిషవిథ 

కార్యముం డెలియక వ్యవహారమా త్రాసక్తుః డగువాండు లౌకికుం డన 

బడును, ఈ ముద్దురకు నేక కారణన స్తుజ్ఞానమువలన ననేక 'కార్యవర్ష 

జ్ఞానము గలుగుచున్న దనెడి వాక్యమును వినుటచేత నీ మువ్వురకును 

ఆశ్చర్యను గలుగుచున్నది, 

ఘటమునకు న్ఫు_త్రికయు, వస్త్రమునకు నూలును సమువాయి 

కారణ మగును. వేదాంతులు "కార్యను కారణముకంకు నఖిన్న మని 

వ్పెదరు, కొరణముకంశు కార్యము ఖన్న మని తార్కికులు చెప్పె 

దరు. మృత్సికయందుం గల అనేకాణున్రులయొక్క_ సంయోగమును, 

నూలుయొక్క. సంళూగమును, అనంగా బ్రత్యాది సంబంధము, సను 

వాయికారణ మసనసంబడును, సుటమునకు కువ్యరియు వాని వని ముట్లును 

నిమి త్తకారణము, అస్లే వస్తమునకు సాలెవాయను వాని వని 
ముట్లును నిమి త్త్సకారణనము, అని తెలియవలెను, 

అవ, ఉన్నది యున్నట్లు చెప్నక నిట్టు శెవ్వుట కేమి కారణ మనినం బెవూ 

చున్నాడు 



అధై ఏకానంద పృకరణము 96? 

న్లో అదై గ్రలేఒభిముఖిక రుమేవా ర్రైకస్య్ట బోధతు, 
సర్వబోధః శ్రుతౌ నైవ నానాత్వస్య నివక్షుయా, 60 
వ్యా. నను యథాశ్ర్రు తమర్థం పరిశ్య జ్యేశ్థం వ్యాఖ్యానే కం కారణమి త్యాళ ౦శ్య 

శ్రుతే స్త త్త తాత్పర్యాభా వాది త్యావా..... అజ ఇతి అద్ర్వైతవిజ్ఞానే శివ్య మల 
_ ముఖీకర్తుమేవ ఛాందోగ్య మో 'కారణస్య విజ్ఞానాత్స'ర్వేషాం కార్యాణాం 

విజ్ఞానము క్షం. న తు కార్యాణామసశ్ఘూం విజ్ఞానసిద్ధ్యర్థమిత్యభిప్తాయః. 

టీ. అచైలే = అజైషకమునందు, అభిముఖీకర్తు మేవ = శిష్యు నభిముఖునిగాం 
జేయుటశే, అత తుల = ఈ ఇాందోగ వు, లియందు, నీశస్యజకారణముమయొక్క్ల, 
బోధత;$ = జ్రానమువలన, సర్వబో థః జ అనేక కార్యవిజ్ఞానము, శ్రుతః = పవినంబడు 

చున్నది, నానాత్వన్య  వివక్షుయా = శేదముయొక్క ప్రతిపాదశేశ్ళ చేశ, నైన 
(శు,తఖ=వినంబడ లేదు. 

“తె “యథా మ్యేశేన మృత్చించేన సర్వం మృ యం విజ్ఞు 
తం స్యాత్ ,” అనెడి ఛాందోగ్య శ్రుతియందు సజాతీయ విజాతీయ 
ఇళ న్లో Sy టి జో పాట ఆ స్వగత భవ రహిత మగు సూ తక బ్రృష్రామునందు శిష్యుని ఆఫ్ 

ముఖునిగాం జేయుటకొణక్కే ఒక కారణవ స్తువుయొక్క. జ్ఞానమువలన 
సర్వ కార్యములయొక్క_ విజ్ఞానమును 'జెప్పయ'జెను గాని, అనేక కార 
ములయొక్క_ విజ్ఞాన హావ కక మనెడి తాత్పర్యముతోం జెప్పంబడ 
లే దని యఖిస్రాయము. 

అవ. -ఛాందోగ బతు, తియందలి ప్రూర్యో శ్రీరనాక్ళనందర్భము బే ఫలించిన యర 
మును బెన్వుచున్నా౦ండువుా 

ఏకము జానాత న య న్లో. ఏకమృత్సిండవిజ్ఞానాచ్సర్వ మృన్నయథిర్య థా, 
వం నం యాం కాడ్ క z తణైక బ్రహ్హాబ భన జగద్భుద్ధర్విభావ్య తామ్. 61 

వ్యా. ఇదానీ వేంకవిస్టానేన నర్యవిజ్ఞూ'నే దృష్టాంఠ ప్రదర్భనవరన్య * 'యథా సో 
మ్యైశేన మృత్చింబేన సర్వం మృన్ల యం విజ్ఞాతం స్వా దితి వాక్యస్యార్థనిహూపణపుర 

సరం దార్దాంలిక వ్రదర్శనవరన్య * 'ఊత కమాచేళమస్రాతీ॥ యేనా శ్రుతం | శ్రుతం 
a) 

ఛవత్యమతం మకఠేనువిజ్ఞాశం విజ్ఞాగి మితి వాక్యస్యార్థం ప్రదర్శయక్ వ్రళ్ళతే ఫలిత 
మావా=_వఏక' వృలళ్పిండేతి యథా భుటశ రాచాద్భ్యు సొదాన'సి కస్య మృత్సిండస్యావ 
బో ధా త్తద్వికారాణాం సెర్వ్వేషూం భటాదీనాం బోనో భవతి. ఏవం నరో్వ్వోపాదాన 

న్యైకస్య బవాణో బోథా శ్తత్ళార్యన్య శృళ్చ్వ్నన్య జగతో బోనో భవతీత్యవ 
గంశవ్యమిత్యర్థః. 
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టీ, నీకమృల్సిండవిజ్ఞానాల్ ఆఒక్క. మృత్పిండ మను విజ్ఞానమువలన,; నర్వమృ 

న యధీ? = సకలమృదిష్టకారము లగు ఫఘటళరా వాదులయొక్క_ జ్ఞానము యథా=ఎట్లు 

కలుగు చున్నదో, తథా=ఆటులశనే, వీకబ ువాబో భేనజు ఒక్క యద్వితీయ వర (బ్రృహమును 

తెలిసికొనుటవలన, జగద్భుద్ధిః = కార్య మేన ప్ర కు,పంచమును చెలియుట, ఐభావ్యతాం = 

"తెలిసికొనంబడు: గాక, 

తా, ఘటళరావాదులకు ఉపాదానకారణమైన ఒక మృత్చిండ 
జ్ఞనమువలన మృదిష కారము లగు సర్యఘటాదులయొక్క_ జ్ఞాననును 

ఎట్లు కలుగుచున్నదో, ఆ పృకారమే సర్వమునకు ఉపాదానగారణమగం 

అద్వితీయ బ్రహూముయొక్క_ జ్ఞానమువలన త త్కార్యం బగు నర్భ ప్రపంచ 
జ్ఞానమును గలుగుచున్న దని భావము. 

అవ, బృహ జగత్స వ్రైరూవములను చెవ్వుచున్నాండు:--- 

న్, సచ్చిత్చుఖాత్త్మకం బ్రహ నామరూపాత్త కం జగత్ , 

తావనీయే శ్రుతం శి హూ సచ్చిదానందలత.ణమ్, 62 

న్యా నను బ్రృహజగతోన్స వరూపావరిజ్ఞా నే (బ్రవ్హాజ్ఞా శాజ్ఞగతో జ్డానం 

భవతీ తే త్యతన్నావగంతుం శక్ష్యత ఇత్యాశంక్య తదవగమాయ తదుభయస్వరూవం దర్శ 

యతి=-నచ్చిదితి. ద్రవాణస్స చ్చి దానందరూవ ల్వే కిం (ప్రృమాణమి త్యాశంక్య తాన 

సీయాదిశ్రు, తయః ప్రమాణమి క్యణి ప్రాయీణావా_ కావనీయ ఇతి. ఊ క్షరసిక్ తావ 

న్్ ఆశర్వణివె సావల్ + “బమావేదం సర్వం సచ్చిదానందమా త్ర” మిళ్యాది ప్రదే 

శేష బ్రవ్యాణస్సచ్చి దానందరూపత్వ్యము క్షమిత్యర్థ్యః. 

టీ, బ్రువ్వ=పరబృవ్యాము; సచ్చిత్సు ఖాత్మ కంజనచ్చి దానందరూవము. జగల్ = 

జగత్తు; నామరూ పాత్త కంజనామరూవములే స్వరూవముగాం గలది. తావసీయే=టా శ్రర 

తాపసీయోపనివత్తునందు, ఇ వాజాబ హము, సచ్చిదానందల కణం=స దూప, చి దూప 
WA ఆలి ఈ, లీ 

ఆనందరూవము లే లతమణముగాం గలది యిని, శు శ్రు కం=చెప్ప(బడినది, 

తా పర ట్ర హము సచ్చిదాసందమా త్త త్రీన్వరూవ మనియు 

జగత్తు కల్పితనామరూపాత్త క మనియు నృఫింహో త్త తనజచావనీయోప 

నిషత్తునందం శెప్పంబడినది. 

అవ, ఇంక నికర శ్రుుతులం బకించు చున్నాడు: 

+ సృదూపమానుణః పాహా వభ జాన వూ బవ క న్లో, సద్రూపమారుణిః స్రావా ప్రజ్ఞానం బ్రహ బహ్యృచ్య, 
సనత్కు_మార ఆనంద మేవమన్య త్ర, గమ్య తామ్. 68 

ర 
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వ్యా. ఆదిశబ్దేన వివఠ్నీ తాని శ్రుత్యంతరాణి దర్శ్భయతి.....సద్రూ, షమిలి, అరుణ 
పుత్రేశో చాలెకేన ఛాందోన గ్రిశుతౌ, * 'సబేవ సౌమ్మ్యేదమ్యగ ల్ దిశ్వాదినా 
నద్రాకం బ్రవానిరూపితం. తథా బహ చః బుక్ శాఖాధ్యాయినః ఐతెరేయో 
వనివది, శ 'ప్రజ్ఞా ప్రుతొష్టాః ప్రజ్ఞానం బై బ్రహ హా తి, ప్రజ్ఞానరూవత్వం బ్ర, బ హో దర్శ 
యంతి. వీవం ఫూర్వ్వోదావ్భా యాం ఛాందోగ్య కు, తా వేస సనత్కుమారాఖ్య్యూ 
గురుః నారదాఖ్య శిష్యూయ, “భూమా తేన విజిజ్ఞాసీతవ్య” ఇత్యువ కృమ్యు 'యో వై 
భూమాకత్సు ఖి మితి భూమశబ్దాఫీఢేయస స్య బ్బ వణ ఆనందరూవత్వమం క్రవానిత్యర్థః= 
డ్ కృన్యాయమన్య శ్రావ్యతిదిశతి.._వివమితి, " అన్యత్ర "తె వ్రిరీయకాది శ్రుతిమ, E 
“ఆనందో ద్రైహూతి వ్య జానా ది త్యాదివాత్రై గ రానందరూవత్వాది?ము క్షమితి 

ద్రష్ట్రవ్యమికి గావ, 

టి, అరుణిః=ఆరుణిపుకు,6 డగు ఉద్టాలకుండు, సద్ర్రూకంజబ్ర వాము న దూవ,. 
మని, ప్రావా=వెవె వ్పెను బహ చక = = బుక్ శాఖవారు బ రృవాణాబ్ర హాము, ప్రజ్ఞానంఆ 
ప్రజ్ఞాన స్వరూప మనిరి. వీవం = ఇటులశే, సనక్కుమూరః = సనత్కుమారుండు 
అనందం= =బ్రవ్యా మానంద న్వయాప మనెను, అన్యత్ర=ళక్కిన శై కికీయాది శు,తుల 

లో 
యందును, గమ్య తాం = ఇట్లే 'తెలియంబడు(ాక, 

తె $6. 2 సేన సో మ్యనమగ ఆసీక్ * అనెడి ఛాందోగ్య శ్రుతి 
యందు, సృష్టి కి బూర మ్ వ్రవంచనుంతీయు సద్రూపముగా నుండే 
నని ఉద్దాలకుడు చె 'స్పెను, సక్ అనంగా శాలత్రయాబాధ్య మగ 
బ్రవావస్తు సువు, “ప్రజ్ఞా సృతిపా వ పజ్జానం బ్ర వ అనెడి ఐకరేయోావ 
నిషద్వాక్యమందు వజ్ఞానమే EN నుని చప్పబడను, ప్రజ్ఞాన మనంగా 
స్వయంప్ర కాశమానత్వము, “ఈూ వై భూమా తత్సుఖమ్” ఎద్ది 
భూమయా యదియె ఆనంద మని ((బ్రప్ష హ్ మనీ ఛాందోగ్యమునం'టె 
సనత్కు.మారుకు  నారదున కువ జము, మటీయు “ఆనందో 
బ్రన్వే బెహీొతి నజానాత్ ఆనందమే బ్ర హాము, అని తైత్తిరీయ శ్ తి 
యందు జెవ్పంబడెను, అనంద మునంగా “నిత్యసుఖము, ఇట్లు బ్రహము 
సత్యజ్ఞానానందస్వ రూవ మని సిద్ధిం చుచున్న ది, 

అవ జగత్తు నామరూ పొత్త క మనుటకోను (శుత్ని జూాపుచున్నా౭డుం;=- 

న్లో * వచి! త్వ సరరరూపొాణి శ్చ ర్స నామాని తస్టతి, 

అహం వ్యాశర వాణి మే నామురూ వే ఇతి శ్రుతి, 64 
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వ్యా: సచ్చి దానం డేషి పవ నామయాపయోరపీ శుతిం దర్శయతి...విచి'క్యేతి. 

'సర్వాణి రూపాణి ఏ దిళ్య ధీరో నామాని కృళ్వాఖివదక్ య దా స్టేఇతి, “అనేన 

జీవే నాత నానుప్రవిశ్య నామరూపి వ్యాకరణాణీతి చ సృష్రవ్యే జగన్ని స్టే నావ 

రూపే శ్రుత్యా దర్శిలే ఇత్యర్థః. 

టీ, సర్వరూపాణి = సర్వరూపములను, విచిక్య = సృజించి, నామాని = చీర 

లను, కృత్వా = కల్పించి, తిస్ట్రతి = ఉన్నాడు, ఆఅవహాం=నేను, ఇమే=౭ర నామరూప 

ములను; వ్యాశకరవాణిజవి స్తరించెద నని (శ్రుతీ=రెండు శుతులును చెప్పుచున్నవి. 

తా, “సర్యాణ్ రూపాణి "వదిత్య విర నామాని కృతాషభి 

వదళా యదా స్ప యనెడి శతి, బుద్ధి ప్ర రకు? డగు వర మేశ్వరుండు 

సకల రూవ ములను గప్సించి వానిత్రో వర్టివహరించుచున్నా( డని చెవ్వు 

చున్నది, “అ నేన జీవేనాత్త నానుప విశ్వ నావమురూ పే వ్యాకర వాణి” 

యనెడి శతి తి, ఆత్మ జీవరరాక వమున చ చేశించిి యా నామరూవము 

లను వి  స్టరంపంశేయేచున్నాం డని చెహ్వేచున్నది. కనుక, నానురూప 

ములు రెంశును జగత్తునం దున్న నని యభిప్రాయము. 

అవ. వేజొక శ్ తిని పదావారించుున్నా (దు: 

న్లో అ వ్యాకృ్ళతం వరా సృస్పైరూర్థ సం నా క్రి యతే ద్విథా, 

అచింత్వళ క్రిరాయై మా బ్రవాణ్భవ్యాక్యకాభిథా. 65 

వాస్టీ' త్రై వ శు,ళ్యంతరముదాహరలి-.-అవ్యాకృళమితి. బృహదారణ్యక 

శ్రుత. ౫౯ సత్ర స్టిం కర ర చ్యాకృతమాలీ క్రన్నామరూపొభ్యా మేవ వ్యా కి యకతాసొ 

వోమాయమిదం రూవషమితి స్పష్టస్య జగతో నామరూపాత త కత్వం దర్శితమిత్యర్థః 

స్ప్రే EU ఫూర్వమిదం జగ దవ్యాక, ఎలేమవ్యక్త కనామరూపాత క కమభూదూర్గ రం సృహ్హ్యవ 

సరే ద్విధా వాచ్య వాచకభా వేన వ్యాక కి యే వ్య క్రీ కే మిత్యర్గః. షచానీం తద్గిదం 

శర్ష్య వ్యాకృతమాసీదిత్య త్రా వ్యాక కళజ్ఞస్యార్ణమావా._అచిం'త్యేతి. యయం బన్ని 

అచింక్యశ క్రిరాయా ప్రి స్తీ వీమా౭.వ్యాకృతాఖిధాస్మి న్నాశ్యే౭. వ్యాకృతళచ్లే నాఫీధీయత 

ఇత్యర్థః 

టీ, సృే$ పురా౭స్ళృష్టికి ఫూర్వము (ఇదం = ఈ జగత్తు) అవ్యాకృతం జ 

నామరూవములు స్పష్టముగా లేనిదై యుండెను, ఊర్థ పం=తేరు వాత, ద్విధా = రెండు 

విధములుగా, చా కృీయలే = వ్యక్తము చేయయడుచున్నది. బ్రవ్యాణి = బ్రవామందు, 

ఏపా=రిా, అచింత్యశ క్రి క, = నీరూపింప శక్యముగాని శకి _క్రిస్వరూవము గలు మాయా = 

మాయ, అవ్యాకృళాఫిధా = జ అచ్యాక ఫీ శబ్దము చేం కెప్పంబడుచున్న ది, 
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తా, ఈ జగత్తు సృష్టికి వూర్యము అవ రక కనామరూాపషములు గల 
దిగా నుండి, సృష్టి కాలమున, నామరూపముల చేతను (వాచ్యవాచక 
భావముచేత) వ్వ _సీకరింపంబడుచున్నది. సృష్టి కాలమున అచింక్ష రచనా 
రూప ముగు మాయాళ కి అవ్యాకృత మనెడి వేరుచేత బ్ర హ్మమం 
దున్న దని గోకడం తర్భా వ్యాకృతే. సో నామాయమిదం హాషిం 
అనెడి బృహదారణ్యక శు శు త్రి ఇప్పు చున్న ది. 

ఆవ. ఆ బృవాదారణ్యక శుత్యర్థ మునే చెప్పుచున్నాడు; 

న్లో, అని శ్ య బ్ర హానిస్థూవికారం యాత్యనేకా, 

మాయా తే స్ ప్రశృతిం విద్యాన్థాయినం తు మహే బాశ్వరమ్. 66 

వ్యా. తన్నామదూ పాథ్యామేవ చ్యాకి (శ్రీయ లేత్యస్యార్థమావా---అపిక్రి కీ యేతి. 
అవికారిణి బృవాణి వర్గ్శమాశా సా అనేకథా భూళభాతికప్ర, సేంచరూశే పీణ బహుధా 
వికారం పరనవం ప్రాప్నోతి. మాయా చి, హణి స్తత ఇత్యత్ర, ప్రమాణమాహా= 

మాయాం త్వితి. మాయాం ఫూక్వోకాం ౩ ప్రకృతిం ప్ర క్రియతే నయతి ప్రశృతి 

రుపాదాన కారణం విద్యాల్ జానీయాత్ . మాయినం కో ఆశ్రయ ల్వేన తద్వంతం 

మెహ పాశ్టరం మాయానియామకం నిద్యాదిళ్యనువ ర్తలే, ఉభయ త్ర తుశబ్దః వరన్పర 

వె వైలత్షణ్యద్యోతచార్థక, 

టీ. అని క్రియబ్రహనిష్థా (సా = నిర్వికార్వమైన బ్రహన్వరూవనుం దున్న 
మాయాళ క్షి అశేకథా=అనేక విధములుగా విశారంజవరిణానుమును, యాతిజపొందు 

చున్నది. మాయాంతు = మాయనో, ఎప్రన్సశింా ప్రస చమున కుపాదాన కారణముగా, 
విద్యాల్ = “తెలిసికొనవలయును. బాశ గరం తే = పరమాక్ర నో మాయినం ఇ 

మాయ శాశ్రయునిగ్కా (మాయా నియామకుని?ణ) విద్యాత్ = = కలిసిన నగును, 
ఈ బ్రహము నిర్వ కారము, ఆ బ్రహ్మము నాశ్రయింఛియున్న 

మాయాశ క్రి భూతభాతిక ప్ర ప పంచమము గో దక రీతుల బరిణమించు 
చున్నది. మాయను జగ తున కుపొాదాన కారణము గాను మహేశ రుని 

మాయకు నియామకుని గను జవిసికొనవలెను, 

ఆవ. మాయతో గూడిన బ్రన్మాముయొక్క- ప్రశకుళ్ళప్తి చేద్వుచున్న్నాండం; 
నో, ఆద్య & వికార ఆకాశెస్సో2. సన్తి ని ఛాత్యవీ చ వీయ్కు. 

ల 
అవకాశ _స్టస్య రూఫం గని ని నతుత్ర త్రయమ్, 67 

న్యా, ఇదానీం మాయూవ హత స్య బ్ర నగ ప్రభమశార్యమాహ...అద్యఇలి 
తస్య క రణాగాగకం రూషత్ర యమావా=- సో. స్రీ సిర నచ్చిదానందరూప ఇత్యర్థ్య 
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తస్య ప్రాతిస్వీకం రూవమాహఎ--అవకాశఇతి. తస్న శ శార్వస్నాదూ వత, యాభై ్వలత్ 

ణ్యామావా-కేని, థ్యతి. సదాదిరూషక యం వా స్తవమత్యర్థః 

టీ అద్యః = మొదటి కైన, కార్యః = కార్యము ఆకాశః = ఆకాశము. సః = 

ఆ యాశకాశము అ _స్టీ = ఉన్నది. భౌతి = ప్రకాశించుచున్నది. అవీ చ=ఇం జేగాదు, 

ప్రీయణషిస్ట్ర "మైనది, కన్య=ఆ యాకాశముయొక్చ_, రూపం = స్వరూపము, అవ 

కాశక=ఎడము, కల్ =అది, మిథ్యాజఅసక్యము. త్ యం తు=ఆ మా(డైన సత్తు, చిత్తు; 

ఆనందరూవము లన్ననో, న మిథ్యా = మిథ్యకాదు, సత్యము, 

తా. మాయతోం గాడిన ఆ పరబ్రహముయొక్క_ మొదటి 
కారము ఆ కాళము, అవకాశము కలది యాశాశ మనంబడును, అట్ట 

యాకాశమునందు సచ్చిదానందరూవపను లుండియున్నవి, ఆకాశ 

నున్నది యను వ్యవహారములో సద్రూవమును, ఆకాశము తోంచు 
చున్న దన్నప్వుడు చిద్రూపమును, ఆకాశము కావలె నన్నష్పుడు 

ఆనందరూవపమును దానియందు కల వని గి ఓాంప నగును. కారణ మగు 

బ్రహ్మ పహూముయొక్క_ ఈ మూండు లక్షణములును కార్యమై మన యాశకాశమం 

దున్నవి కార్యమైన యాకాళశము మిథ్య యగును, సచ్చిదానందములు 

మూండును వాస్తృవములు, 

అవ నాల్ల వదెైెన యా కాశమునకు మిథ్యాత్వము కలుగుటకు గారణమును 

జఇెప్పుచున్నా దు: 

నో న వ్య క్. ఫూర్వమ స్తే స్తన న పళ్వొన్నాాపి నాశత్జు 

ఆదావంతే చ యన్నా స్తీ వ  రృవూనేఒసి త త్తథా, 68 

వ్యా కన్య చతుర్గరూప పస్య మిథ్యాత్వే హేతుమావా-నవ్య క్తేంతి. ననూ 

త్ప త్తివినాళశయార భ్యే ప్ర ప్ర శీయమానస్యావ కాళస్య కథమస త్త మిత్యాశంక్యావాంా 
ఆదావితి. 

టి, నవహా=ఆయాకాశము, న్య క్షేః=పుట్టుటకం టె, పూర్వంజముందు,; నొ స్టే న్ 

లేచే లేదు. నాశతం = నళించుటకంటిె, వళ్చాచ్చ = తరాష్టతను, న = లేదు. 

యల్ = వీ వస్తువు; ఆదౌ = ముదటను అంతే చ = చివరను, గా స్టీ = లేదో, తల్ = 
ఆది వ_ర్హమాచేజ.పి = వ_ర్హమాన కాలమునందు, తథా = అట్లు లేనిదే. 

తా, ఆకాశ ముత్పత్తి తికి వూరషనును, నశించిన త రాష్టతను 

చేదు. వీది ఆద్యంకములయందు. చేనిదో అది వ _రృమానకాలమందును 

లేనిదే, కనుక ఆకాశము మిథ్య యొ. 
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అవ. ఈ చెప్పిన యర్థమునందు గతా వాక్యమును జూపుచున్నాండు:---. 

న్, అవ్య క్రాదిని భూతోవి వ్య _కృవమథ్యాని భారత, | 

అవ్య _క్షనిధనాన్యేవే తార్టహ కృష్ణో ఒష్టునం వతి. (9 

వ్యా. ఊక్తాగే శ్రీకృష్ణ వాక్యం ప్రమా ణయతి.... అవ్య కాదీసీ తి. 

టీ, భారళ = - బయర్దునా! భూతాని = ఆకాశాదిభూతభొ తికనులు, అవ్యక్తా 
దీని = మొదట ేనివై, న్య క్షమ భ్యానిజముధ్య కాలమందు మాత్ర మున్న'వై, అవ్యక్త 

నిధనా న్యేవ = ఆంతమందు నాశము గలవి యగుచునే యున్నవి. ఇతి = ఇట్టుగా, 

అర్జునం ప్రతి = అర్జునునిం గూర్చి? కృష్ణకి= శ్రీకృష్ణుడు, అవహాజశెస్సెను, 

తా, అష్టనా! భూతభౌతికప్ర సంచ మంతయు ఉత్పత్తికి పూర్వము 

లేక మధ్య కాలమం కం గను డు డు అంతస్థకాలమునందు నశించు 

చున్నది, అనంగా ఆద గ్థంతీములలో లేక వ _రృమానకాలమందు వూ 

త్రము కనవడుచున్న దానిని లేనిదానినిగానే యెంచు మని శ్రీకృష్ణుం 
డొస్టనున కువదేశించెను, 

అవ. ఆకాశమునందు సచ్చిదాన ౦ందరూవము లున్న వనుట కనుభవ'మే ప్రమాణా 

మనుచున్నా డు! 

న్లో వమృద్వ సే సచ్చిదానందా అనుగచ్చంతి ; సర్వదా, 

నిరాకాశే సదావీనామునుభూతిగ్ని జాత్త ని 70 

వ్యా. సదాదిరూషత తృయస్యానళ 'శ్థస శ కిం (పృమాణమి'త్య్యాళంక్యానుభూతి 

శేవ వ్రృమాణమిత్యాహ---వ్భృద్వదితి, వరృుద్వదితి దృష్థ్రాంక వ్రదర్శనార్థః. ఘటాడిష 

యథాకాల త రమీ౭పీ మృదశువ ర్ల రతే శథా నదాదిరూద క శృయం సర్వదాసగళమిక్యర్థు. 
నన్వవకాళర విశియ నదొదిరు "వ క్రయం ళథమనుఖో కమి శ్యాళం శ్యాహ.-ని కొ 

కొశల్లలి, = 

టీ. కే సచ్చిదానందాఃఆ నచ్చిదానందములు మూండును, మృద్వల్ జమ్భత్తు 

వలెనే, సర్వ దొజఎల్ల వ్వడును, అనుగ చ్చృం తిజు కార్యము సనునరించు చున్నవి, నిరాకాేణు 

ఆకాశమును లేనిదిగా ఖెవించిన) నచొదీ నొంజనచ్చి ద్రూుపషములయొక్క; అనుభూతి! = 

అనుభవము, నిజా నిజతన యాళ్ల యందు (న్ఫురళిజ్సు న్ఫురీంభం గలదు, 

గ ఘటావపలయంగస. నే వృశొరనముగథ గాలత్రయమందును 

మృత్తిక వ_ర్థింగుడున్నదో జి ప్రకారమే ఆకాగమందు సచ్చిడానంద 
ములు మూంసంను సన్వుడు దౌ న సిందునున్న పి, వి ఛచారణవేసి “సెంజెప్పీన 

'ఆదానంతే చి యనున్య్యానము ననుపవించి శార్యువర్షమును "లేని 
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దానిని గా భావించివమెడల, ఆ సచ్చిదానంచములయొక్క_ యనుభవము 

స్పష్టముగా: గల్లును, « 

అవ, ఈనంగతినే దృఢవజచుటకు మజల6 జెవ్వుచున్నాండు:--- 

న్లో, అవకాశేవిస్త ఎలేఒథ తత్ర, కిం భాతి తే వద, 

శూన్య మేవేతి వేడ స్తు నామ అఆాదృగ్విఖాతి హూ 7 

వ్యా. త చేవోపపాదయతి---అవకాళ ఇతిం ఫూర్వవాదినక్చోద్యమనువదతి--- 

ఘూన్యమితి, అంగీకృత్య పరివార మాహా అ చస్తషతి, శబ్దతః కూన్యమస్తు, అర్గత న స్త వ 

కాశాభావవిశేషణస్య విశేష్య ల్వేన ప్రతీయమానం కించిద కీ ప్లీశ్యవగంశవ్యమి శ్యాహ. 

తొద్భగి తి, హిళబ్లో లోక్ష,ప ప్రసిద్ధిద్యోతనార్థః. 

టీ, అవ కాజేంఅకశవు, విన నృశే = మఆజచిపోంగా, అథజలరువాత, తత్ర = 

అక్కడ, శేఆనీకు, కీం=ఏమి, భొతిఇ ప్రకాశించుచున్న దో, వద=శెప్పుము. శూన్య మేవం 

శరాన్య మే, భాతీకిచేశ్= ప్ర కాశించురున్నది యంటివేని, ఆస్తు నామ = శబ్బమునలన 

హాన్యమగులాక తాద్భక్ =ఆట్లి నశేష్యము, విభాతి హిం ప్రకాశించు దుచే యున్నది. 

తా, ఓట పూర్వవాది ! ! ఆకాశమును సృరింపనవుడు (భావింప 

నవుకు) | ఏమి స్ఫుకించు ననిన, న్వు కూన్యమే యున్న దని బదులు 

వ్చెదవు. శూన్య మనిన అభావ మగును. అభావ వి॥ శేహణమునకు 

విశేష్య ముండి తీరవలెనుగదా యని యశుగంగా, నిశేష్య మీదో 

యున్న ట్లొవ్ప్వుదూవు. అదియే యాశకాశమును స్మరింసనవుశు. గలిగాడి 

సచ్చిడానందానుభవ మని యెణలుం గుము, 

అవ. ఫలితమును జెవ్వచు న్నా (తు? 

శ్లో, తాద్భృకా( చేవ తత్సత్త గమౌాదాసిన్యేస తత్పుఖం, 

అఆనుకూల్యస్రాతికూల్యహీనం యత్తన్నిజం సుఖమ్, 72 
వ్యా. భవత్వేవం. ప్రకృశే కిమాయాకమిత్యాశంక్య విశేష్యత్వ్వేన ప్రతీయ 

మానస్ష వ్ సత్వమమ్యు శే పేయమి త్యాహా..... తొదృక్త్యాదితి. తస్న సీ నుఖస్వరూవళ్వమాహ-- 

జాదాసిశ్యతి. కౌ దాసీన్యవిషయత్యా త్తస్య సభిన్వ హావక్యమిక్యర్థః నన్వనుకూలత్వ 

రహితస్య కథం సుఖస్వ రూ వఠత్వమి త్యాళశం క్యా హ---ఆనుకూ ల్యేతి. 

టీ. శాద్భక్వా చేవ=అవకాశాభావమునకు విశేష్యముగాం దోంచునది యగుట 

వలశణే, తల్ =అది, సత్త్వం=సత్యమొనది, కల్ = ఆ సదూవము, బొదాసీశ్యేన=ఆను 
మాలో 

కూల్య స్రాతికూల్యములు "లేక ఉదాసీన త్యము వేత, నుఖం=సుఖరూపమైన దగును. యల్ = 
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నీ వస్తువు; ఆనుకూల్య హాతికూల్య హీనం = అనుకూలత (ప్కలికూలశములు 'లీనిదో, 

డల్ =అవస్తువ్రు, నిజం=సష్టకీయమెన, సుఖంజఆనందము, . 

తా, అవకాశాభావమునకు నిశేప ఏమైనట్టు గన్నట్టుటానే, ఆ 

వస్తువు సద్రూవ మగును. ఆ సద్రూవము అనుహలభావము గాని వ్రతి 

కూూలభావనము గాని లేనిదై. ఉదాసీకముగా నుంకుటచే నడి యాగంద 

రరూవ మనియు జెప్ప దగును. అందుచేతనే యది నిజానంద మగును, 

అవ సెవిషయమునే వివరించుచున్నా డు: 

న్, ఆనుకూ ల్యే హార్గ ధీః స్యాత్ ప్రాతికూ ల్యే తు దుఃఖధీః, 

ద్యయాభా వే నిజానంవో నిజదఃఖం న తు కరచిత్. ॥ ౯8 

వ్యా. తదేవోపపాదయితి......అనుకూల్యుఇతి, నను నిజానందవన్ని జదుఃఖమవి 

కిం నస్యాది త్యాశంక్య దుఃఖే నిజతష్ట ప శు ప్రసిద్ధ్యళ "వా శ్లైవమిత్యావానిజదుఃఖమి తి, 

టీ. అనుకూ ల్యే= జునుకూలళ యున్న చో, పార ర్హ ఢీ=నుఖబుద్ధి, స్యాత్ జఅగును, 

ప్రాతికూ ల్యేజప్ర, పృతికూలకష్షమున్న చో, దుక ఖధీ!ాదుక ఖముతో సూడినబుడ్ధి, స్యాళ్ ర 

అగును. ద్వయాభా వే ౫ అనుకూలతర్టి ప్రతికాలక్యములు శిండును నినో (ఉదా 

సీనళ్వమైన); నిజానంద8 = స్వన్వ్వరూ పొనందము; స్మాల్ కలుగును, క్యచిజ్ ఎప్పు 
డును నిజదుఃఖం=స్వరూపముచలరక దుకఖము, నజగలుగదు, 

తల ప్ర కృృందనాద్యనుకూలన స్ఫుగ్రలవలన  నంత్కకరణమునకు 

సుఖను గలుగును, జః స్ట్రఘ్రాన ర్బాడి పృతికాలవ స్తువ్రలనలన అంత; 

కరణనునకు దుుఖము కలుగును. ఈ సుఖదుఃఖములు స్వస్వరూవ 

సంబంధములు గాను. అనుకూ లత్వ వ్రతికూలన్వ రాహిత్యు మెనచో 

సుషు ప్పివనయందు వ టె స్వస్వయా పొనంన నునుభవింపంబడును, స్వస్వ 

రూపమునకు దుఃఖము శర్మ మని యొచ్చటను జెన్బణుడి యుండలేదు, 
కాన నిజదుఖ సె. సున్నం ఘను పే కలుగదు, 

అవ, “నిజానందము నిశ్యము గో, అట్టుల్తిన దుఃఖ మెన్నండు కలుగక 

యుండవలెపగబా” అనినం తెస్పుచున్నా డు 

న్ నిజానంచే 1 స్త డ్ర్ హర్ష స్టో భూర్వన్టళ్య యః కుణాత్ , 

మనస; మేక శ్వేన' స్త రరాం' రానసతేన వష కాక్, 74 

వ్యా. నను నిజానందన్న సదానంద త్వార్సర్య దా హర్ష నివ స్యాల్, స శతు 
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శోకఇత్యాళంక్య కస్య నిత్య త్వే౭కి తద్దాాహిశో మనసః తణికల్యేన మానసయో 

_శయోరపీ తమణికత్వమి త్యానా---నిజానంద ఇతి, 

టీ, నిజానందే = స్వరూ పొనందము, స్థిరేజకి = నిత్యమెనటైనన్స్కు మనసః = 

మనస్సుయొక్క, కణిక కే్టేన = కణికక్వము'ే, హర్ష కోకరోః = సుఖదు!ఖములకును; 

క్షణాత్ =త ణికతము వలన, వ్యత్యయా=మార్ను శలుసచున్నది). తయో; = ఆ సులు 

దుకిఖము లకు, మానస తౌజమనన్ఫుతో సంబంధము, ఇష్య తాం=ఒ ప్వుకొనంబడుం గాక, 

తా, గిజానందము నిక్ళ మే, అయినను అట్టి యానంన మున్న దని 

గృహించునది మనస్సు. మనస్సు తణికముగదా అందుచే మనస్సుతో 

సంబంధను గల సుఖదుఃఖవములును (ఆనుకూల్యు ప్రాతికూల్యముల వలన 

గలిగిన నుఖదూఖములు తణికము లగుచున్నవి, నిజానందమునకు 

మనస్సునకు సంబంధము లేదు కావున నిజానందము అంతఃకరణను 

నందలి సుఖదుఃఖములవ లె నిమేషమాత్ర, ము గాక, స్థరమై; నిత్య మై "మన 

చై యున్నది, 
ఆవ, విజ్ఞానాత్మయందు వలి ఆకాశము మొదలు శరీరాంతమువటికు, సచ్చి 

దానందము లున్న వని చెప్పుచున్నాడు: 

న్ ఆశా శేఒవ్యేవనూనందః సత్తాభానె తు సమే, 

వాయాగది దేహపర్యంతం వ స్తుమ్వేవం విభ "వ్య జె క్స్ 75 

వాన్టి , దృష్టాఎలే సిద్ధమర్థం దార్దాంతిశే యోాజయతి..._ఆ కాశే౭_పీలి,  నీవం 

విజ్ఞానాక్ళ న్యు క్తవ్రశాశేణేక్యర్థః సత్తాధానే తు ఛవతావ్యభ్యువగ మ్యే తే అతో 
నోవపాదనీయీ ఇత్యర్థః. అక ప్రతి హెదితో ఒర్జః వాయ్యాదిశరీరాం లేమ్వభ్యు ప 

గంతవ్య ఇత్యావహా--వాయ్యాదీతి. 

టీ. నీవం = ఇట్లు (విజ్హ్ఞానాత్మయందు వలి; ఆకాశేఒపి = ఆః 'శమునందును, 
ఆనందకి = ఆనందము (ఉన్నది. సత్తాభానేతు = సద్రూవమును,  చిద్రూపమును, 
సమే = అంగీకరింవంబడు చున్న వ. ఏవం = ఈ పృ్కకారము, వాయ్యాదిదేవా 

పర్యంతం = వాయువు మొదలం శరీర మఎతముగాం గల, వస్తుషు = వస్తువ్రలయందు, 

(వాయ్వాస్ని జల భూ మోపధ్యన్న రాదు విభావ్య తాం=భెవింవవ లెను, 

అలా, ఆకాశమునంనును విజ్ఞానాత్తయందు వలె నానంక 

నున్నది, ఆకాశమునందు సచ్చిద్రూ సములు నీచే నవ్వుకొనంబడినవి, 
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అందుచేత నాకాశమునందు సచ్చిదానందను లున్న వని 'కేలుచున్నది 
ఆకాశమునందు వలెనే, వాయ్న్మాది శరీరపరరంత మున్న వస్తువుల. 
యన్నింటియందును సచ్చిదానందము లున్న వని తెలిసీషొనవలిను, 

అవ, వాయ్యాదులయొక్క. యితర ధర్మ ములను జెబ్వుదున్నాండుకా- 

న్లో, గతిస్పరా గా వాయురమూాపవం నా గ్రాహవ్రకాళనే 

జలస్య దృవణా భూమేః శాతిన్వం నలి నిర్ణయః, గం 

వ్యా. తత్ర, వాయ్యా స్నామసా థభారణధ ర్లాక్ దర్శయతి = గతిస్సర్న్మావితి 

'ద్వాభ సం. .. 

టీ, గతిస్పర్మా=గతియు (పోవుటయు) న్పర్శమును చాయురూవంజనాయుు 
యొక్క. రూపము, వహ్ని అగ్నికి దావావ్రకాశశే = దహనమును (ప్రకాళమున్కు 
జలస్య = నీటికి, ద్రవళా = ద్రవత్వమునుు భూమేక = భూమికి శాశిన్యం ఛ జ 
కారిన్భమును, ఇతె=రూసము లని, నిర్భయక=కా స్త్ర నిర్ణయము. 

తా, సచ్చిడానంవములు వాయార్థదులం దున్నవి, ఇవిగాక, 

వాయున్రనకు గతిస్పర్శనులును, ఆగ్ని కి దహన ప్రకొశములును, జలను 

నకు ద్ర వతేగ్గమును, రానికి కాతిన్వమును, అసాథారణథర్ష ను లని 

ఇాస్తృనిక్ష యము, 

అవ. ఈ యసాభారణ ధర ములనుబర్డి వాయాష్షిదులగ వివిథభాళొరంబులును 

ఏర్పడిన వనుచు న్నా (డు! 

న్లో, అసాధారణ ఆకాశ ఓషభ్యన్ననపుహ్యపి, 
ఏవం నిగ్గ "వ్యం మనసా స్స్ దాసం యధోచిగశమ్, 77 

"చా ఆసా ధారణేతి, 

టీ. అసాధారణ ఆ 5౪4 జ అసాధారణ భర్ష యులు గల యాకాళమునం దును 

ఓీషధ్యన్న పపుహ్యవి = కీషసటయింధును, అన్నమందుకు, ళరీరనుందును త క్స్ ధూపం 

వాని వాని యసాభారణ ధర ము లగు రూవము వీవు = ఇల్లే యథోచికం = వాని 

ధర్మములకు కగినట్లు, విభొమ్యంజ తెలిసఫొనందగును, 

ఇ ఆకాగమునకు న చె, టసగసన్న శరీరనులకును, వాని యసాొ 

ఛారణ ఢర్మము:ంకును వనిన యా కారము తేశ్చడిన వని తెలియన లెను. 

అవ, నామరు*వ శేషము లున్నను వయ్యాదు లన్నిటియందును నచ్చిదానం 

దము లున్న వనుచు న్నా ౭! 

చేదాంత. 6 2 
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న్లో, అచేకథా విభిన్నేషు నామరూ వేషం వైకథా, 
తిస్టంతి సచ్చిదానందా విసంవాదో న కస్యచిత్. | 78 

వ్యా ఫలికమానా= అనేక భీతి, 

టీ. నామరూపేవు = నామరూపాదులయందు, అసనేకథాజలఅనేక విధములుగా, 

విబ్గిశ్నే షు=భిన్నము లైన వాయ్వ్యాదు లన్నిటియందును, ఏకథా=పిశే రీతిగా సచ్చిదా 

నందాః = సచ్చిదానందములు మూ౭డును తిష్థంలి=ఊన్న వనుటయందు, కస్యచిత్ = 

ఎవనికిని, విసంవాద! = వివాదము, న = లేదు, 

తా, వాయాగ్షదులు నావమురూపాదులచే ననేక విధములుగా 

భిన్నము 'లె నను వాని యన్నింటిలోను, సచ్చిదానందము లున్న వనుట 

నిర్వివాదాంశ్ ము, 

అవ, చాయ్య్యాదులకు నామరూపాదులలో శేదము పృత్యకముగా కనిపించు 

చున్న ను అట్టి "భేదము వా స్తవము గా దనుచున్నాండువాలా 

న్లో, నిస్తల్తే్య నామరూవే ద్వే జననాళయుతే చ లే, 
బుద్ధ్యా బ్ర హణి వీక్షుస్ష సముద్రే బుద్బాదాదివత్ . 79 

వ్యా. తర్హి ప్రతీయమానయోర్నామరూపయోః కా గతిరిత్యాశంక్య కల్పి 

తత్వ మేవ గతిరి త్యాహ---ని స్తశ్తే కతి. కల్పిత ల్వే హౌతుః---జస్వేతి. 

టీ, జ్వేజరెండైను నామహ పే = నామరూవములు; జన్న నాశయు తే=జన ము 

తోను, నాశముతోను కూడుకొన్న పి, అనయా ఉత్పత్తి నాశములు గలవి, ని స్తరేషచ= 

అందుచే వా _స్తవములును (కావు. అత$ = అందువలన, కే= ఆ నామరూకపము లను 

సముద్రే = సము ద మందు, బుద్భుదాదివల్ = సీటి బుగ్గలవలె బవ్వాణి = (బృహము 

నందు, (కల్పిలే = కల్పింపండిన వన్కి బుద్ధ్యా వీతస్ట = భావింపుము. 

తౌ, వాయాగ్టదుల నామరూపములు నీటి బుగ్రలవలె నుత్ప్తి 

నాళములు గలవి, కాలత్రయమందు నుంశునవి గావు. అందుచేత ఆ 

నామరూవములు వా_స్థవములు కా వని యెణ(గి బ్రహుసామాత్మా_ర 

మును పొందును, 

అవ నామరూవములు కల్పితము లనుటవలన ఫలితమును జెప్టుచున్నా డు: 

నో సచ్చిడానందరూ వేఒస్మిన్పూ ్లై బృహూణే వీక్స్ లే, 

స్వయ మేవావజానాతి నావురూ వే శనై శృనై. 80 

వ్యా. తతః కిమిత్యత ఆహ సచ్చిదానంచేతి, 
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ట్రీ, అస్మిక్ =కఈ వూశ్ణే=వూర్థ మైనట్టియు, సచ్చిదానందరూ పీజనచ్చిదానంద 
స్వరూపుం డై జన బ్రవాణి ఆ శ్రహ్వము, పిక్చ లే = = సామెత్కరింవంబడంగా, (క్షాన్సి: 

స్వయంజతాన్యు నామరూసపే = క ల్ని కనామరూపములకు, శనై? శనైంవవజ మెల్ల మల్ల 

గెనే అవజానాతి = ఉపేథశ్నీంచును 

నా అద్వితియమును, సచ్చిదానందస్వరూపనును, వూర్హమును 

నైన బ్రహూముయొక్క_ సామూత్కారము కలిగినచో, నామరాపములు 

కల్పితము లని మెల్ల మెల్ల గాం చెలియం గలదు, అనంగా నామరూప 

నులు స్ఫురింపను. 

అవ. నామరూవములు కల్పితము లనియ్కు చై తము మిధ్య యనియు; ఎంత 

నిశ్చయజ్ఞ్వన ము కలుగునో, అంత దృఢముగా బృవ్యాసాకుత్కారమును కలంగున ని? 

న్లో. యావద్యావదవజ్ఞా స్యాత్తావత్తావ_తృదీతమణం, 
(౧౧ దా బ్రెది రి టి 

యావద్యావవ్వీక్యు తే త తావతావదు'భే త్య జేత్ , 81 

వ్య ద్రివ్యాజ్ఞూనదార్భ్యన్య ద్రతావజ్ఞాభూర్యక త్వాచ్చ్ళ)వణాదివల్ దై షుతావ 

జాపి క ర్త వ్యే శ్యావా=యాన దిని, 
ఖా ann 9) 

టీ. యానల్ యానల్ = ఎం'తేంక దృఢముగా, అవజ్ఞా = (దై పకనుందు 

మిఖ్నా తష్టనిశ్చయము, స్మాల్ జకబుగునో, ఈావతావత్ జాం కంత దృఢముగా, కల్ 

ఆ బ్రహ్మయొక్క, ఈటణ సామా తారు, (స్మాల్ ఇకలంగును. యావద్యావత్ = 

ఎం'తెంగవటికు, తల్ =ఆ బహము, నీళ్ళుతే ఆ సౌమెక్కరించంబడునో, తావత్ 

శావత్ ఇఅంతంళ వగు ఈ Hn నామరూకనులశు శెండింటిని, క్య'జేశ్ జ కో స్తవ 

ములు కొ వని క్యజించవ లేరు 

శా డై (తేమి గా గరు జ్ఞ భానమును, నామరూవముల యన్ఫృతత్వ 

మును ఎం” ద “నుం గా గ 'హీంపంబడునో, అంతగా బ్రహాసాతూం 

భార మగును, బ్రహ్ఞసాకనోత్కార మెం తెంనూ శ్రమను గలుగునో, 
అంగం? సమా గ్రము సాముగతనాకోములు నిడసువంప కును, ో 

6వ “జై “డై రైగచుం ద నానదరణాభ్యానము యొక రాయు, బ్రహ్వాభ్యానముయొక్కటయు 

ప్రయోజనము జీవన కి యిని మెద్దుచున్నాండు? 
ల ణీ జా sh 

cy 
న sp Rs Hr ప్ో గాం స్యుళాయామయం సమా 

జీవే స్నేన (గహ పన్తుక్తా : మజ్చుర స్తు సు య గ్ా తా, ట్రే 
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వ్యా. ఉభయాభ్యాసస్య ఫలమావా---కదభ్యా సేనేతి. 

టీ. తదభ్యాసేన = ఆ బ్రహాభ్యాసమువేతను ప్రువంచమిథ్యాఖభ్యాసముచేతను, 

(రక -వ న్లోకమునందు దీని పద్ధతిని వివించుచున్నారు విద్యాయాం సుస్థితాయాంజ 

బ్రవ్వాజ్థానము దృఢము కాయగా అయం పుమాక్ = ఈ ద్రివోభ్యాసవరు(డు, జీవ 

న్నీ వ=లీవించియున్నను, ము క్ర8=జన నమరణరూవసంసారమునుండి విడువంబడినవా౭డే. 

అట్టి వాని! పునర్జన్థ లేదు, పునర రణమును లేదు. వసుః=దేవాము, యథాతథా=ఎ టె 
మాలు 

నను అస్తు = ఉండ నిము, 

తా, ద్రషశమిభ్యా త్వాభ్యాసము చేతను, ట్ర హాభ్యాసము చేతను, 

అట్టి యభ్యాసము చేయు పురుషుడు, ఈ శరిరమును ధరించియున్నను 

బతికియుండియే సంసారబంధ విము క్తుం డగుచున్నాండు,. 

అవ, ద్ర హాభ్యాసమును వివరించుచున్నా (డు 

శ్లో, తచ్చింతనం తక్క_థనమనో్యన్యం తత్ప్రబోధనం, 
ఏక దేకపరత్వం చ బ్రహాభ్యాసం విదుర్భుథాః 88 

వ్యా. ఇదానీం బి హాభ్యాసనస్వరూవమావాతచ్చింశనమితి, 

( 

టీ. శచ్చింకనం = ప్రత్యగభిన్న ద్రివాన్య్వరూవథ్యానమును తేత్క_థనం = 

అ బ్రవాస్వరూవమును గూర్చిన సంభొషణమును, అన్యోన్య ం=ఒక రొొకరికి, తత్స) 

బోధనంజఆ బృవాస్వహపబోధ చేసికొనుటయు, వతబేకవరత్వం చ=ఈ బహ్యము 

నంచే ప్రధానముగా. చిశ్తము చేకాగ వజ చియుంచుటయు, బ్రహాభ్యాసం = బ్రహ్మో 

భ్యాస మన్కి బుధాః = పండితులు, విదుః = 'తెలిసీకిొనిరి. 

అట్ల అ ఇ అల లీ జో “తా, చి హ్లోఖ స మన, సర్వ కాలములందు, స ర్వానస్థలయందు, 

అటట అల జ జ్య బ్రహ్థాస్వరూవనును గూర్చియె పృసంగించుట, థార్టనించుట, బోధ 

చేయుట్క శ్రావణము చేయుట్క బ్రహస్వరూవమునందే చిత్తము నే 
\( WU —0 

¥ జీ సంచన వ తంగ, మా. న జ wp 
కాగముగా నుంచుట (సంతేత ప్రత్య ఇవాథ్యాా ము) బ్రహాఖ్యాన 

మనం బడును, 

ఆవ, చై షతముయొక్క._ జ్ఞానము చిరకాలమునుండి వచ్చుచుండినను, బ్రహాభ్యాన 

మును శ్రద్ధాన్యితుః డై చేసిన, అట్టి బై పకేజ్ఞానము నివ ర్రించు నని చెప్పు చున్నాడు: 

న్లో . వాసనానేకశాలీనా దీర్భ కాలం నిరంతరం, 

సాదరం చాభ్యస్యమానే సర్వై వ నివ రలే, 84 
. యు వాన 



| 
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న్యా. నన షనాదికాలమారభ్య పృతీభొసమాన న్య చె రశస్య కాదాచిన్కేన 

జ్ఞా నాభ సేన కథం నివృ శ్తిరిత్యాశంక్య దీర్ధకాలనై రంక శ్యేణ సత్కారనేవిలేనా 

భ్యానేన నివర్తత ఏ వేత్యావా---వాసనేతి, 

టీ, సాదరం = అదరముతోంగూడ, నిరంతరం = ఎల్లపుడు, దీర కాలం = వాల 

కాలము, అభ్యస్యమా"ే = బృహ్తాభ్యాసము చేయబడిన దగుచుండలా, వాసనా = 

డైప్టకము సత్య మెడి జ్ఞానము, అనేక కాలీ నాపి=చిరకాలమునుండి యున్న బె నను, 

సర్వధా = అన్నివిధములను (తప్పక; నివర్హత ఏవ = నివ _ర్టించును, 

తా. ఈ పృపంచముయొక వాసన చిరకాలమునుండి . యున్న 
జా 5 ష్ గ్ ఇ న, ది 
దై నను, నిత్యము శద్ధాన్వితుం కై బృహ్లభాస్టిసము చేసినయెడల, వాని 

కా దె గ్రతవాసన నిశ్ళషముగ నివ రించం గలదు, 
ఏ. 

0 

be na శ న 
అవ, చి నా మద్యి తియ మైనను, మూయయొక్క దుర్ధటఫఘటనాసామర్థ మును 

జెవ్వుచు న్నా 6ండువాలా 

| గగారడా ౫ 
నో ః మృచ్చ _ివన్భహాశ క్రరనెశా నన్ఫ'ణా౯ా సృజేత్ ; 

యదా జీవగణాొ నా స్నష్నషళ్నాత్ర నివర్శనమ్, రివ్ 

ఇ AT | ఇ ( wien 
వ్యా, నను బ్రన్మాణ స్ స్యానే౯ా కారజగ బ్ఞేతుళ్వమనుపవన్నమి త్యాశంక్య 

క నహిర సోంచపదంలత ఇతొవాంంమచ్చ కీవదితి. ,అన్నతా చర్షర$, మాయానహిశ స్టో పద్య ఇళ్య్చెవా ల క అన న్మా-ర్యాణీ వీ 

నను మృచ్చ క సత్యత్యాద నేక పితుత్వాల్ విషమా దృష్టాంత ఇత్యాశంక్య 

వముంశళరమాహాయద్యా్ట జీ "నేతి. 

టీ. మృచశ్ళకివల్ = మృత్సిండమందు నిగూఢమైన శి భటళరావాదికమును 

పుటించినటు, బ్రో 89 = వర బ్బన్యాము నాశ్తయించి యుండెడి మాయాశక్తి 
నో ne TD on స్రీ ఎంవి 

అనే కాక ్జవివిథము బైన అన్ఫు'తాక్ జ వాస్తవముగా లేని (పరమార్థ కసత్యత్వము 

లేని ప్రపంచమునందలి దృశ్య సస్తువులను, నృజేళ్ = పుట్టించును. యద్వా = అట్టు 

గానిచో, అకక విషయమున దు, జీవగళా = జీవ్చగియందుః గల; నిద్రా=నిద్రాశ చి 

స్వప్న శ్చజకలయును; నిదర్శనం అ నిదర్శనము (అగునుఎ 

నొ, నృుత్సించముంవట శకి ఘటాదికార్యజాతేను నెట్లు కల్పించు 

చున్నదో, అట్టే, ఈశ్య్వేరసంబంధి యగు మాయాశళశ క్టియు పారమార్థిక 

సత స్ట్న్సము నని యీ వ్రపంచను నంగయు సృజించెను. అనంగా 

'చూయానే తో గాడిన బ్రా సు జగ ఫ్క్కారణ మని యర్థను, సత్యము 

గాన మాయాగే క్రి యెట్టు వ్రగంచమును సృజింసలోల దనిన, ఉత్న తి 



989 శ్రీ చేదాంతపంచేది, త్ "యోదళ్ ప్ర కరణము 

నాశేములు గలిగి (అందుచేత సత్యము గాన్సి ని ద్రాశ కి స్వప్నమును, 

“అట్టి స్వవ్నములో రథగజాదులను సృజించుట శు యని సిద్ధాంతి 

చప్పుచున్నా(డు, అసక్య మయ, అనేక పదార్థములను మాయోళ క్రి 

సృజించె ననుటకు. నిద్రాశ _క్రియు, స్యవ్నమును దృష్టాంతము. 

ఆవ, నిద్రాశ కి సస్టైన్నమను సృజించుచున్న దసెడి దృష్టాంతమునే స్పస్ట్రవపజణచు 

చున్నాండువలాా 

నో ని దాక కఫ ఖా జీవే దుర్త ర్ఫృటస్వప్న కారిణి, 

బ్రవాశ్యషా స్థ నీతా మాయా సృష్టిస్థిత్యంత కారిణి, 86 

టీ, యథా=ట్లు, జీవే = జీవునియం దున్న, నిద్రాశ _క్టిః = నిద్రాశ_కి దుర్భట 
స్వవ్న కారిణీ = నిజముగా సంభవింవని నష్న మును నృష్టేంచుచున్నదో, "కథాజలేట్లు 

నీయా మాయాజకః మాయాశక్తి బ్రహ్మణి = బ్రవ్యమునందు, స్థితాజఊన్న దై: సృష్టి 

స్థిళ్యంకశారిణీ=జనత్తుయొక్క ఓ ఉత్ప శి ఫి తి లయములను జేయునది (అగుచున్నది. 

వ్యా. దృష్టాంతం విశదయతి..నిద్రే లి, చాక్టాంతికమావా...- బ వాణీతి, 
శ WU 

శా, జీవునియందూ గల ని ద్దాశ క్ స్వప్ననుునందు జ్యాగద్దశ్ 

యందు ఘటింవం జేసినట్టు, పరబ్రహ యె యా భారముగా గల మాయా 

న _క్టియం వవంచమును సృజరచేను, కలలో? గన్స డెడ్ వస్తువు లెట్లు 

నిజముగా 'లనో, అమే మాయాళ_క్రిచే సృజింవంబడిన యీ ప్రపంచము 

కూడ మిథ్యయే యని తెలినీకానవలను. 

అవ, నిద్రాశ కి క్షియొక్క్ల ఆఫఘటనఘట నాసామర్థ బ్రమాను జెవ్వుచున్నా (శు: 

వ్, న్స్, స్టే న్న్న వియద్దతిం పకేత్స (మూర్థచ్ళేదనం యథా, 

మువాూూ శే “వత్సరౌఘం చ మృతీవు శ్రా తాడికం పరమ్. ర 

వ్యా దు టకారిత్వ వే మేవ దర్శయతి...--స్వవ్న ఇతి. 

టి, స్వ ప్న్న = కలయందుు యథా = ఎట్లు, వియద్దతిం = అకాఛగమనమును 

స్వ్యమూర్థ చే గ్ఫేదనంజకన తలను నజకుటయు, ముహనాశ్చే =  ముహూ _రకాలమునందు, 

(న్వల్పశౌలమందు వక్సరాఘం చ= అనేక సంవత్సరవులంను మృతపుశ్రాదికం = చని 

పోయిన పుత్ర మిత కశ శ్రాదులును గల్క పురం=పట్టణమును, వజ్ళేల్ = 'కూచునో. 

తా, నిజముగా ఆకాశగమనము, తన తలను నజుకుట, 

ముపాూూ _రకాలములో ననేక సంవత్సరములు గడచుట, పు్రాచులు, 

చచ్చుట "జరుగకపోయినను, అట్లు జరిగినట్లు కనివించుట నిద్రా § 

సామర్థ్యనును జూవ్రుచున్నది, 
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న్లో, బ్రదం యు_కృమిదం నేత్రి వ్యవస్థా తత్రదుర్ల భా, 
యథాయ భేత్య తే యద్య త్త త్సద్యు క్షం తథా తథా, 88 
వ్యా. స్వవ్నన్య దుర్ధ్య టక్వే హేతుమాహ.._.ఇదమితి. 
టీ, ల్మశ్రవఅ స్వవ్నమందు, ఇదం యు క్షం=అది తగు ననియు, (సంభవ మనియు 

ఇదం నేతి=ఇది తగినది కా దనే (ఇది యసంభవ మనియొడిి, వ్యవస్థా = నియమము, 
దుర్గ భాజలభింవదు (లేదు, యద్యత్ =వీబేది యథా యథా=వీయే రీతిని, ఈత లే = 
చూడండుచున్నదో, కత్తత్ =అది యది, తథా శథా=అ'జేరీతిని యు క్తంజకగినది. 

ల స్వవ్నమునం దిది సంభవము బ్రది యసంభవ మనెడి నియ 
నముము లేదు, స్వవ్నమునందు. సంభ హాసంభవ వివేకము చేదు గాన, కలయం దనుభవింపంబజెడి దంతయు ఉన్న దనియే వెవ్పన లెను. 
cy పల్ టక 

వ న్, -ఈదృశ్ మపహపామా దృష్టో న్ని ద్రాశ_క్లేర్ణ ఖా తా 
మాయాళ_క్షైకదింతో్యోఒయం మహిమేతి కిమద్భుతమ, t9 గ 
న్యా. ఉక్తమర్థం వై ముతికన్యాయీన స్పష్టయతి..... ఈదృళ ఇతి, 
టీ, ఈద్భశ$=ఇట్రి, నిద్రాళ ్టేకానిద్రాళ _క్రీయొక్కుు నుహిమా = అఘటనభుటనా 

సామర్థ్యము, యథాజఎట్టు, దృష్ట8=చూడంబడు చున్న దో, తొఖా=అ?ీ, మాయాళ “క్టే$= 
య) మాయాం _క్రయొక్క్లు, అయం మహిమా = ర జగత్తుకు సృష్టించగల సామర్థ న్ధ్రమ్బు 

అచింత్య ఇతి = చింతింవ నసాఖ్య మనుటలో, క్రిం అద్భుతం = వీమి యాళ్చర్యము? 
ఆశ్చర్యము లే దనుట. 

శాం వటం నం నియ. న్, ధాం * పరిచ్చి ఎన్ను ch జీన్రనియం డో న్న ని నాగ క్షే యిట్టి 
i a 

4 త జ్. తల శో (A hei 
నో ఇ 

నె “మము ననుబ్రెం tah) OKC గ, అపరిచ్చిన్న మైన ఫూన్ల మెన వర గం హాము నాళోయించిన మాయా కిక వవంచ సృజింవ 
బి హ్హ 

1 ఈ పసం మును సృెబీంపం గల సమర్థన యున్న ననుట యం చేమి విం? గలదు? ని దాథ క్షీ 
es) యిజ్ర వ్రృభెవ ముండంగా, మాయాశ _కనిలసాూర్చి చప్పవలనీన దేమి? 

అవ. ““ప్రయ'త్నాధికము 'లేక్ష మాయాశ్ల కి జగత్తు నెట్లు సృజించి ననిన 
జెవ్పుచు న్నా డు; 

ఖ్ 
వోట్ యాం న ఆ లచ ల ‘ wf లై? ఇ మలచ. ఆ ఇక భా 
గ్గ గ స్స దహం సే జ) KY ర ని mye సష్నుం బపహాుసిసం స్స న ణి 

బి య 1 న. ఆకే జ కరో ౯ స్ట్నం స్ో న T: కల్పయణ్య సా, ఏ() (Jog శీ Cha 0 (2 

Wr CNS) యి శిత శన MY ెాటి ంయిం MR] wg సే చ rw > CN 
టి న (మయ శీను nm 9 సూనీ org [1 గ సతుత్వచృష్టై ౦శమాహాటళయ లన 

ఇతి. 
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టీ, శయా'నే=నిదురపోవుచున్న , పురు షే=జమనుష్యునియందలి, నిద్రాజనిద్రాళ క్ర 
ఇళ్ళ నా అణ జ అః కరి ఇ ఆ, ఉద కి, బహువిధం = అనేక విధములైన, స్వవ్న౦ = స్వవ్న ములను, సృృచేల్ = సృష్మించును, 

వఏవం=ఐ'టైే, నిరిషికాశే = వికారరహిత మిన, బృవాణి = పరబ, వామం దున్న అసౌ= 

ఈ మాయ, వికారాక్ =కార్యసమూహ మగు నీ జగత్తును, కల్పయ లి=క ల్పించుచున్న ది. 
గ చ తా. వ ప్రయత్నమును లేక నిర్వికారుడై ని ద్రించుచున్న 

జీవునియందుం గల నిద్రాశ క్రి నానానిభస్వన్న పదార్థములను సృష్టించు 
చున్నది, అటువ లెనే నిర్విశార మగు పరబ ప్యమందం గల -ఈ మాయా 

రా క వం శ ్టియు నానావిధ కార్యవర్టమును నిర్శించుచున్న దని తెలియవలెను, 

అవ. మాయచే చేశ నాచేతన వదార్థసమూవా మగు ఈ ప్రపంచము సృజింవం 
బడె ననుచున్నా (డు! . 

a: ర్ ర్ ం న్లో , భానిలాగ్ని జల్ ర్వ్యండల్ క ప్రాణిశిలాదికాః, 
° | నో వ్య జో “'చక్షాం వికారాః ప్రాశధప్వుంతశ్చిచ్భాయా వతిబించిత ం 91 

వ్యా. మాయయా స్పష్టైన్న దార్ధాక్- దర్శయలి... ఖానిలేతి, నను పాంచాలి 
కల్వేన సా మ్యేడాప్ జశ్చేషూంచి వై్చైళనత్వం, శేపాంచి జడళ్యం కుత ఇత్యాశంక్యాహ..__ 

ప్రాణీతి ప్రాణిశరీలేష్వుంకఃకరణేషు వై తన్య ప్రతిబింబ నా చ్చేతనత్వమితర త్ర తదభావా 
జడత్వమిత్యర్థః, 
జ య 

టీ. ఖానిలాగ్ని జలోర్ట్యండలోేక ప్రాణి శిలాది కా8 = ఆకాశము, గాలి అన్ని, 
నీరు భూమి, బ్రహాండము; లోకములు, ప్రాణిసమవాహము, శిలలు మొదలగు, వికా 
రాః=కార్యసమూవాము, (మాయచే సృజిందంబడెను, ప్రాణిథివు = చేశన పదార్థముల 
యొక్క బుద్ధులయందలి, అంత$=జలోన, చిచ్చాయా=సాక్షీ చై తస్యముయొక్క ఛాయ, 
(ప్రతిబింబి తాజ ప లిబింబిం చుచున్న ది, 

తా. మాయా కిచ సృజింసబడన పదార్థములు చేతనము 
ననియు, అచేతనము లనియు రెండు విధములు, చేతన వస్తువుల (మను 
శ్వలు "మొదలగు వారి బ్య్యుులయందు, చేక ఆంఈకరణములయందు, 
సాథీవై తన్యము వ్ర తిఫలించుచున్న ది, అచేతనముల కట్టి బుడి లేదు. 
అందుచే నట్టి సాక్రీయొక్క. పృతిబింబమును లేదు. | 

అవ. చేతనాచేతన విభాగము చిదాభాసునియొక్క_ ఉండుట, లేకపోవటవలనం 
గలగుచున్న చే కాని ద్రైవ్వాముచే వేయంబడ లే దని వెవ్వచున్నాండు:- 

న్లో , చేతనాచేత నేస్వేషు సచ్చిదానందలతు.ణం, 
సమానం బ్రహ ఛిద్యేలే నామరూ వే వృథక్ సృథక్, 99 
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వ్యా నను చేతనా చేతనవిభాగళ్ళిద్రూ న్యాషబ్రవ్వాక్ళృత నీవ కిం న స్యాదిత్యా 

శంక్య ద్రవ్యాణస్సర్య్య్టోసాదాన 3 ల్వేన సర్వత్ర సమ శ్వా చ్చవమిత్యా వా చేత నేతి, 

టీ. ఏమ చేతనావేత నేషు = ఈ చేతనా చేశన వదార్థములందు; నచ్చిదానంద 

es 
= 

అధిష్థానముచేత సమానముగానే యున్నది, నామరూపే = నామరూపములు, వృథ 
క ఎఖక్ = వేటు వేయగా, ఇిజ్యీలే = భేదించు చున్ని, 

తొ, పర బ్ర హను చగనా చేసన వ స్తువ్రులయం దన్నింటియం 

దును, అధిస్థానముగా నున్నది. నాముతాసనములు మా త్ర మే ఒహ్కొక 

కార్యమునకు వేటుగా నున్నని. అట్టి నావురూపఖేదము. లేనిచో, 
'కార్యవర్ష మంతయు బ్రహృస్నవావ? మ 

లక్షణం ద్రవాజసల్ , చిత్ , ఆనందములు స్వరయావముగా. గల బ్రవాము; ననమూనం 

నో ల. నామురూపే వగు చిత్రమిన సస సీస, 

ఉపెత్య నావురూ పే చే సచ్చిచానందథీర్భ చేత్. 98 

ద్రవ్హాణశ్చిజడసాథారణ కే త్వ హేళుమాహ----బ్రన్యాణీతి, జ బ్రవాణన్సర్వ 

శల్ప నా ధార తొ. పతర కళ్వమిశ్యర్థ$ . తత్ర గమువగనమ్భుత ఇత్యాశం కొయాం కల్పిత 

నామరూపత్యా గేజధిష్టూనం బ్రహావగ మ్యుత ఇత్యాహ----ఊపే మేతి. 

టీ. వలే నామరూెపీ=క నామయహావములు, బ్రవాణి=బ్రవామునందు; వటబే = 

గుడ్డయందు, చిశ్రమివ=బొమ (చితృవవు) నలె, స్థితే = ఉన్నవి. చ్వే నామరూపీ = 

ఆ ా మరూవముపను శెండింటిని, డ్ “పీత = విడిచి పెట్టి చూచినయడల, సచ్చిదా 

నందధీక = సచ్చిదానందరూవ మగు బ్రవ్యమునందు బుద్ధి, "భవేత్ = ఆగం గాక, 

న్ా వ స్ప ,మునంగు చె హం యున్నట్లు ట్ర డ్డ హమునందు నావు 

రూపాత్త కి ప్రవంచము కల్పీంపంబ' పను, అనంగా టో త్త అనుటకు వస్త 

మాథారమునట్లు వర్వవ్రవం వకల్ఫ్సనకు చ హా ముపొదానముగ నున్న 

దని యభిప్రాయము, కప్ప నానురూక కృపం చను నువేటీంచినయెడల 

సచ్చిదానందరూూప వర బ్ర పాము టేటయుంటబమును. 

ఆవ, దృష్రాంతనును చెప్పుచున్నాండు:.-- 
వో, జలన్థె-థ్ ముషు | స్య ౭ ఊహా నృ స్ప్రఎప్ర్యునే నవ్య గం, 

తరస్థ వవ సేపూ న్నే గ "భృద్యం HEY నస నన్న 94 
i 

క by 

ఇ గోర గస మ! AR OR గ ర SY స wr, సం బ్ర వ్ ః ఊరే దృష్టాంతమాప io 99 నీ నికీ అగోము'ఖీ చే పరిదృశ్య 

మా'నేషిపి త త్రాదరం పరిళ్య్య తీర నే సస్య దే హంత షట్టకు పీలే మమక్వఖుస్థిర్య థా ళ-ఖత్య ర్థకి. 
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టీ, యథాజఎట్టు జలస్టై=జిలమునందు ప్రతిబింబించిన, అవోము ఖేఐకల క్రిందు 

లుగా నున్నటి, న్వస్య=తన యొక్క.) డహే = శరీరము, దృష్టే౭.పి = చూడంబడినను, 

కం=ఆ జల ప్రతిబింబ శరీరమును, ఉపి పేత్యు=డా"పే కుకీంచి, తీరస్థే= తీరమునం దున్న, సే స్వె 

జేహే=తన చేవామునండే, తాత్పర్యం = తాత్పర్యము, స్యాత్ = కలుగునో, తథా , 

అట్టే), నామరూవముల నుెపేకశ్నీంచిన, వర బృవస్ఫూ ర్తి గలుగును 

తా, గట్టున నిలిచి నీటియందు తన శరీరదముయొక్క వ్ర తిబింబ 

మును జూచువాం డెట్టు జలనుం దథోముఖముగాం గనంబజెడి శరీరము 

తనది కా దని శెలినీకొన్కి గట్టున నున్న దెహమే తనదిగా భావించు 
చున్నాయడో శ అశ నానురూాక వముల నువేవీంచి వర బ్ర హూచింతనముం 

జేయవ లెను, 

అపు ఇంకొళ దృహ్రైాంతమును జూపుచున్నా (డు: 

న్లో, సహస్రశో మనోరాజ్యే వర్తమానే సదైవ తక్, 
సరె ృరువేశ్యు లే యద్వ దువేకూ నామరూవయోః, 95 
వ్యా? ఇదానీం సర్వజన ప్ర, ప్కసిద్ధం దృష్టాం తాం కరమావా._సవా స శ ఇతి, 

ఉపపేకూ కర్త వ్యేతి “జే, 

ట్రీ, సవాసృశః = అనేక విధములుగా, మనోరాజ్యే = నునోరాజ్యము, సదా= 

ఎల్లపుడు, వ_రమాశేజవి=జడన్నను, సరై ఏ8 = అందటవేకను, యద్వల్ =ఎట్టు, ఊపే 

త్య తే=(ఆ మనో రాజ్యము) ఉఊపేమ్ఐచేయంబడుచున్న దో, (శద్వత్ =అటు'లే) నాను 

రూవయో! = నామరూవములయొక్క_, ఆెపసీకా = ఊసేవ్ష (చేయవలెను. 

తా. కోరికచే కల్పింపంబడిన వస్తువుల నెట్టు జను లువేవ వేయు 

రున్నార్ (అనంగా లెక్క నేయుట లేదో) అటులే నామరూవముల 
వేకు చేయవలెను, అనంగా నామరూవములు గల శార్యవర్షముతోం 

as ఈ సృపంచమునందును అనాదరణ, తేక మి థా్యాత్వనిక్సయము 

చేయన లెను“ 

నో మణ్ తణే మనా రాజ్యం భవ ల్యే వాన్యథాన్య ణా, 

గతం గతం పునర్నా నీ వివహోరో బహి_స్తథా, 96 

వ్యా. ప్రపంచవై చిలే త్ర్య దృషహ్టైంతమావహా---తణ ఇతి, 'దార్జాంతికమాహ. 
లు 



అదై గతౌనంద వ్ర కరణము 98? 

టీ. మనో రాజ్యం = వనోరథముచే కల్పించిన సామా (మౌ జ్యము, ఊకో త కో=ఆఅను 

క్షణమున అన్యథాన్యథాజవేజు వేలు రీతిగా, భవర్వేవంరగుచుశే యున్నది. గతం= 
పోయినది, గతం=పోయిన దే, పునక=తిరిగి, నా స్టీ = రాంబోదు, బహీక=వెలువల నున్న, 

వ్యవహార = వ్యవహారమును; తథా = అట్లే యగును, 

ఇ. మనోరథశల్పిత వ సుజాత మనువణము మాటుచు, పోయిన 
వస్తువులు తిరిగి వచ్చుట తేమ... అశ్ఫే జాగ | గృ్కదవస్థయందును, పోయిన 

వస్తువు అ నార్మేపదార్థము తిరిగి వః చ్చుట శమ, 
న్ న భా బాల్యం యావనే అభం యాననం స్థానిలే తథా, 

మ్బ nD వ్ర " వునర్నా స్తీ వ్ నాయా* తె త్వేవ గళం దినచె, 97 

వ్యా. తచేవ వివ్చణోతి---న చాల్యమితి. 

టీ. యావచనే=జయావనమునందు, 'చాల్యంజ= బాల్యము; న లభ్యంజపొందంబడదు. 

స్థానిరే=ముదిమియందు, కథా= అట్లే, యావనం = యౌావననును, న లభ్యం = పొంద 

నలవి కాదు, మృతేకా వాచనిపోయిని పీ తొజుతం య. పున8$జాతిరిగి, నా స్తీ=లేండు, గతం ౬ 

శడచిను దినం = రోజు, నాయా'ల్యేవ = ఎన్నో ంటికని రాదు, 

గ జాగద్ద' నయందును గడచిన కాలము తిరిగి రాకుండుట 

యెల్ల రకును అనుభ వసిద్ధము, యావననుందు బాల్యము గాని, ముదిమి 

యందు యావనముగాని నటుల రాదు, చనిపోయిన బంధువులుగాని, 

గడచిన దినము గాని ఎన్నంటకిని తిగిగి రాయోదు, 

అవ, "బె జ ళమిథ్యాత్వనిర్ల యమును ముగించుచు న్నా (డు! 

సో మనో ం రెజూన్టన్వి 4 ER కక య! నగు సంసిని సొక్రిశ్చే 

అతో”. సృనస్ఫ్భాసమా సనేఒపి ఏచ్చత్యు' సధ: ముం gas 4. 98 

వ్యా ద పత తణికళ కమువసంపార తి త ణెక త సాధ చే ప్రయోజన నూవా== 

అతో ఇస్టిన్నితి, 

ట్రీ, తజ ధ్వంసినిజత ణకాలములో ధ్వంస మయ్యెడి, లొకిశేజ ఛఈః ప్రవంచఛము 

నందు, నమనోరాజ్యాల్ = మనోరాబ్బముశన్న, కః విశేష (ఆస్ట ఇ వీమి వెేేవ 
మున్నది ? రండును తఖిళములే, “రెండును నశ్వరము లే యనుట. అతః ఇ అందువలన), 

అస్పిక్ జనః వ్రృవంచము; భొసమా"నే=_పి = భాసించుచున్నను; తత్చళ్యళ్వధియం = ఆ 

ప్రపంచము సళ్య మానెడు బుద్దిని, తేల్ జ నృభింపన లెను, 

WN FO PENN గ వో కత ట్ర మ, క్ల చది సామ వ్రూజ్యము 

తణభంగుర నుని సన ము అయే చేయిసున్నాము కదం! సస్టంగకీంకు 



ర్ట శ్రీ దేదాంతేవంచదకి, త్రయోదశ ప్రకరణము 

ఈ వ్రవంచమునం చేమి విశేవ మున్నది? అదియు నశించునదే కదా! 

ఇ్రందొను మునకు వ్రీయమైనవారు నశించుట మూచుచున్నారము గదా! 

అట్టియెడ దీనియం బేల మన కాదరణ! మన మో ప్రవంచను సత్య 

మని యెల నమ్మవలెను ? ఈ ప్రపంచము సక్యము కాదు. ఇది సృష్టికి 

పూర్వము గానీ, పృళ యానం! కరన గాని లేదు, అందుచే దీనియందు 

సత్వర్వబుద్ధిని విడువుము, 
అవ, చె ఏకము నుపీశ్నీంచుటవలన ప్రయోజనమును జెవ్వచున్నా(శుః 

వ్, ఉే వక కే లౌకిక ధర్నిర్విఘ్నా బ్రహైచింత నె, 

నటవత్కృృత్రి మాస్థాయాం నిర్వహత్యేవ లౌకికమ్, 99 
వ్యా. నను లాకికో కోకాయాం కో లాభ ఇక్యాశంక్య బ్ర బ,వాణి ధీః స్థిరా భవ 

తీత్యావా..._. ఉెపీ క్షీత ఇతి. తర్హి జ్ఞానినో వ్యవహారః కథమి త్యాశేంక్యాహా--నట 

వదితి, 

ట్. లాకాకీ=లోకమందున్న వస్తుజాతము, ఉశే పకి తే = ఉసేతచవేయంబడలగా, 

ధిజ బుద్ధి, ద్రవ్మచింతజే= బ్ర హ్హ చింతనమునందు)నిర్విఘ్నా = =విభ్ను ము లేనిదిగ, స్యాల్ = 

ఆగును, టవల్ =నటునివలె కృతి, మాస్థాయాం = = కపటపు నటనతో, లౌకికం = లోక 

వ్యవహారమును, నిర్వవా ల్యేవ = చేయునుే యున్నా (డుం 

తా. లోకమం దున్న సర్వవ స్తూ స్తువులయందు వ మై రాగస్టిము గలిగి 

వాని నువేతీంచినయెడల బృహావిచారమునందు నిరాటంకముగా బుద్ధి 
ర్త 

వర్తించును. అట్టి బ్ర ప్యాజ్ఞానము కలిగినంతట్క నటుడు పూ ర్వాఖ్య్యాస 

వశమున నాటకరంగమున నటించిన ళ్లు, జ్ఞైనియుం . బూ రాాభ్యాసము 

ననుసరించి లోకవర్థినహారనును నిర్వహంచును. 

అవ, జ్ఞానికిని లౌకిక వ్యవహారము కలదంటి వేని, వానికి వి కారిశ్వము భుటించుచే 

యనిన జెప్పు చున్నా డు? 

నో, ప్రవహత్యువి నీచేఒధః స్థిరా ప్రౌఢశిలా యథా, 

నామరూాపాన్యథా తే క్వేఒకీ కరాటస్థం బ్రహ హా నాన్యథా, 100 

వ్యా. నను జ్ఞానినో వృవహరాభ్యువగ మే వికారిశ్వం ప్ర పనజ్యే లేత్యా శంక్య 

బుద్ద" వ వహారన త్యామపీ త త్భామ్యూఆా నిర్వికార ఇతి నద్భహ్రాంకమాహి= ప్ర వవా 

లీల. ఉఊదకే ఉపరి (పృవవాత్యవీ అధఃస్థితా. వ్రాథా శిలా యథా న చలతి తథా 

వవం భుజ నంసరం త్యామపీ న జానీ స౦సరతీత్యర్థ 8. 
@ Gy థ 



అదై గతానంద ప్రకరణము 989 

టీ. సీశే=నీరు, వ ప్రవహాత్యషిజ మైన పృవహించుచున్నను, అధః క్రింద నున్న, 

ప్రౌఢశిలా= పెద్ద బండ, యధా = ఏవిధముగా, స్థిరా=కదలకుండునో, తతా మ ఆటుల'ే, 

సమర పాన్యథా ల్వేఒపి = = సామభూవముల కస్య ధాళ్వము గ లిగినను, కూ టస్థం జ =] 

నిర్విశార మైన; బ్రృహ=బ్రహను; అన్న భ టి క “రము గలది, నజకాదు, 

తొ, బండ వైంగా నీ రెంత పాటుచుండినన్సు అడుగున నున్న ఆ 

బండి యెట్లు స్థిరముగా కదలక యుండునో, అటులే బుద్ధి నావురూస 

ముల న్యనసారము చేయు చుండినను, జాని నిరెష కారు డై ఉన బహాొ 
అ య కి 

స్వరూపము గానే యుండును, 

అవ, ఆపరిచ్చిన్న వై మిన బ్రహమందు పచక్ పై మెన జగ లెట్లు భాసించు 

ననిన దృ ష్రాంతపూర్వకముగాం చెప్పుచున్నాడు 

శ్లో, నిషిడ్రే దర్భణే తి వస్తుగర్భం బృహన్వియత్ , 
సచ్చిద్ధృ నే తథా నానా జగ్న్ష న్రర్భమినం వియతీ , 101 

వ్యా ' సన్వఖంే బ్రహాణి తదిషల థ్ ణస్య జగతః కథమవభాసనమి త్యాళంక్య 

నిళ్ళి టే దర్పణ సావళాశవస్తునో యథా భావం తద్వ ఏ త్యాహా---నిళ్ళిద్ర, ఇతిం 

టీ. నిశ్ళిబ్రే = సందు. లేని దర్పణ = అద్దమునందు; వస్తుగర్భం = అనేక 

పదార్థములు గర్భమందుం గలిగినట్రియు, బృహాల్ = నొవ్వదైన, వియల్ =ఆకాశము, 

యథా = ఎట్టు, భాతి = భాసించునో, తథా = అట్టు, నా నాజనద్దర్భం = అనేక జగ 

త్తులు గర్భమందు గల్క ఇదం వియణ్ = ఈ చిదాకొశము, నచ్చిద్ద చే=స చ్చిదానంద 

రూపమైన బ్రహ్మమునందు, ఛాతిజ పృ కాళశించుచున్న ది. _ 

ఇ ఎక్కడా సంనులేని యన్లనునందు, ఆనేక వస్తువులతో 
(0 mar. 

నిండియున్న గొప్ప యాశకాశోము పకా ఎంగినట్లు, సచ్చిదానందస్వరూవ 

మెన [బపహామునందా ఈ స ; గంచము తోచు నని భావము, 
ee టాలీ Ww 

(0వ, దృశ్యము పగి డ్రహ్మమందు జగ త్రు శోంచుట యె ట్వనయగా సమా'భాన ము? 

న్ అగ ప్ల న. , రం 43 థన pn కంస సప EE 
గ Mey nw గ గ 

అమ 1° 3 ఏచ్చిదానంన కం నామురూవనుథ్కి కున్య, 102 

చా . సనన 9 i బ్రహాణి కషం జగ గ్గ స) తీతిరి క్యాళంక్య సచ్చిదానంద 

ప్రతీతి పకకే గ బగ తృంతీతిరితి నవ్ఫ ష్రాంశ మాహా న్బ "ష్వేతి. 

టీ. దర్పణ ఇ (4స్ణమును, అద్భు సూ ఆ కనుగొనక, భదంఠత స్థేషణం జ దోని 

యందు (ప్రతెఫ ఫలించిన వస్తవులను కనుగొనుట, మైవజస౦ భవించదుః కథా జ ఆలాగున 



990 శ్రీ వేడాంతపంచదకి, త్రీ "యోదళ వ్ర కరణము 

సచ్చిదానందం = సచ్చిదానందస్వరూవ మగు బబ పహూమును, అమ త్వా = తెలియక, 
గా 

నామరూవమతి$=జనామరూవముల జ్ఞానము, కుతక8=ఎట్టు ఘుటించును ? భుటింప దనుట, 

తా, అద్దనమును చూడక అ (శే వృతిఫలించిన వస్తువుల 

గాంచుట సిద్ధంపదు. అటులనే సచి దమ బ్రహ ప్రతీతి 
గానిది నామరూపజ్ఞానమును కలుగదు, 

అవ. నామరూపములు భాసించుటవలన నిర్విషయ బృవాము స్ఫురించు టె 

ట్టనినం బెవ్వచున్నాండు:--- 

న్ 4 వ్రథమం సచ్చిదానం దే భాసమానే౬థ తావతా, 

బుద్ధిం నియమ్య నై వోర్ధ్వం ఛారయేన్నావుతావయోః 108 

వ్యా. నను నామరూపయోరపి భాసమానత్వాత్కథం నిర్విషయ్య్టబహూప్ర,లీతి 
రిత్యాశంక్య కద్బుద్ధ్యు పాయమాహ----ప్రథమమితి. సచ్చిదానందే బ్రహ్మణి కల్పిత 

నామరూపాత్త శే ప్రవంచే సచ్చిదానందమా త్రం బుద్ధ్యా గృహీత్వా నామరూవయో 

- ర్భుద్ధిం న ఛారయేల్ . 

టీ, ప్రథమం = మొదట, నచ్చిదానందే = సచ్చిదానందరూవమైన బ్రహ్మము, 
భాసమానే = ప్రకాళించుచుండంగా, ఆఢ=అనంకరము, తావతా = అంతమ్మా త్ర ముతో, 

బుద్ధిం = బుద్దిని; నియమ్య = నియమించి, ఊర్ధ్వం = అటుపెని నామరూవయో;। = 

నామరూపములయందు, న ధారయేల్ = ధరింపరాదు. 

తా, సచ్చిదానంద సరరాష బ్రహ హామం హాం గల్పింవంబడిన నాను 

రూపహపాత క వ వంచవిషయమె బుదివలన సచ్చిదానందమా త మునే త 3 ధ్ Wy 
గ్ర హించి నానురూపములను బుద్ధియందు ధరింప కున్న యొడల, నిర 
జ క జో 0 ల wo ఇ అగ షరి ఆ 
షయ మగు సచ్చిదా నందస్భరాషబృ హాము మాత్రమే బుద్ధికి స్ఫురిం 

చును. బ్రదియే నిర్విషయ బ్రహసాతాత్కారోపాయ మని యభీ 

"పొయను, 

షా 

వ ఫలితమును బెవ్వుచున్నాండు:--- 

a అ జల న్లో, ఏవం చ నిర్ణగద్భ /హా సచ్చిదానంవలతు ణం, 

అచె దై షకానంద వేసీ కొ విశ్రామ్యంతు జవాః స్థరమ. 104 

వ్యా, ఫ సలితమావా._వవమితి. వవం చ సతి ర్షగచ్య0క్తూ సచ్చిదానందల తఈణం 

భవలీత్యర్థ$. 
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టీ, ఏవం చజకోరీత్సి సచ్చిదానందలతణం = సత్తు చిక్తు ఆనందము న్వరూ 
చముగాం గల, బ్రహ = వరబృహము, నిర్ణగత్ వ నిషషషపంచస్వ రూపము గలది 
యగును. వీకసి క్ అదై షతానందే = ఇట్టి యై ్రతానం దస్వరావమునందు జనా! = 

జనులు, స్థిరంజస్థిరము గా, విశ్రామ్యుంతుజశాంతిని పొందుదురు "గాక, నుఖింతురు గాక. 
కాగ Ex 9 i గ్గ జ కు జ జ భౌ వైనం జెప్పిన విధముగా, సచ్చిదానంద స్వరూవమైన 

బ్రహ్మము ప్రపంచ సంబంధము లేనిచై యున్నది, కనుక ముముయ లంద 
/ జో టో స్యా ఇల్ల _ ఖో న్ ణీట్టి యదె టే ష్షలానంచ స్వరూప ముగు ద్ర హూమునం దెల్ల ప్పుశును నిశ్చల 

ముగ విశ్శమింతురు గాక, 

అవ, (పృకరణమును ముగించుచున్నా (డు: 
ఇ అంటు ల అమి ద టా చ 3 ల ర్త న్స్. బృహానందాభి గ గ్రంథ తృలయోఒఛా్యయ ఈంతు, 

అద్వ్యైతొనంద ఏన స్యాజ్జగన్ని ఫార్టిత్వచింతయా, 

లి శ్రీ (శృవిద్యారణ్యకృత ", వేదాంగసంచవశ్యాం, బ్ర బహ్మోనంటె 

అ.రైగగొనందో నామ నృత యోఒ భారయ 

పెస్ట్ ఇదానీమభ్యాయార్థమువనంహ రలి- బ్ర హానంటేతి, 

ఇతి శ్రీనుక్పరమహంసపరిప్రా2 5 “బార శ్రీ భారతీ తీర్గవిద్యా రణ్యమునివర్య 

కీంకెరీణ రొమకృ ఫ్లూ ఖ్రెన నిభుసా విర చిగీ బ్రషోనందవ్యాఖ్యా నే 

అజ్ బె షతొనంటో నామ శృతీ యోా2. భా సయ, 

గ గృంఖేఇబ స[నంది మనెడి “పీరు గల (గృంఢమునందు, 

105 

ట్రీ. గ బ్రస్యోనందాఫ్టిభే 

ము wy శ్ర గ Wa vary Pe, వి nf కృరీయః అధ్యాయ జ మూడవ 'భొగము, గత జవెన్పంబడెకు, జగన్న థ్యాశ్వ-చింత 

యా ౬ వ్రవంచము మి; యినిటి సుశతవిచారణ పక, (272 ర ళొనటవ టీవ జ అటై్య్వై 

కానందమే, (అక్వితీయ ముగు బ్రవ్యనందనుఖ'న) స్మాల్ అకలుగును, 
నా బపళనంవ ముసప ఈ గంథధమునంపు, అ స శొనంన 

I~ టంలో 

మను మూయిన ఫొగము స్మంయినీన ని, వం నముయుక్య_ మియార్థి 

భా నుసం'థానటయమీ చారు నయన నిన్స్ఫకంచః పరీఖ్రార్లన్నన్ల సానంద మే 

చీ నముంగ 6 గలి సన్నముమునగ సుగం 2 సము, 
pane ' ' 

గని ప్రనిస్యార్య్యళ్ళక 0 గస సరయు బ్ర సళనంనుముంద లి 

wre} 

Se QO నును గీ LAY * భ్య్బాయము నమా సము, 

egg, 
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అవ, ఆ శు తి నుదావారించుచున్నా (దుః 

వ్ల, ఆక్షానం చేద్వజానీయాదయ మన్నీతి వూరుషః, 

కిమిచ్భన్క స్య కామాయ శ కీరమును సంజ లేత్ , ర్ 

వ్యా. తచ్చు)తివాక్యం వపఠలి-ఆకానం చేదితి. 

టీ, అయం=కః ముముఠు వగు, ఫూరువ! = పురువుండు, ఆత్తానం = ఆత్మను, 

అస్తి తిజానే నైతి నని, విజానీయా శ్వేత్ = తెలిసికౌనెనేని, కిమిచ్చక్ =నీమి కోరుచు; 

కస్య=ఎవనియొక్క_, కామాయ=ఇవ్షముకొజకు, శరీరం = తపింవెడి శరీరమును గూర్చి 

అనుసంజ్వ'రేత్ = పరితపించును, (పరితాపము నొందం డనుటంఎ 

తా, శాస స ,విచారముచెే కూటస్థాత త యొక్క యథార్థ స్వరూప 

మును చెలినీకొని ఆ యాత్ర యే నేనని" నిశ్చాయము గల జ్ఞాన్ భో క్ర 
యొక్క ఖీ చ తిఫొణఅకు, ఏ పేలను నిచ్చయించుచు, 'జేహాము పరితపించిన 

చానితోపోటు తానును పరితపించును ? తాను బ్రహాము ననెడి నిశ్చయ 
ముచే జ్ఞానికి భో కృళత్వాభఖిమూానము చేదు. దైఏతేము మిథ్య యనెడి 

నిశ్చయముచే నది భేగ్యను కా దనియు లెలియును. అందుచే జ్ఞానికి 
భో _కృృత్వభోగ్యములవలనం . గలెగెడి  యైహికదుఃఖము గాని, "అజ 

దుుఖమువలని తావము గాని లేదు, 

అవ. అక్ర కును; జీవునకును గల సంబంధమును జెవ్వుచున్నా (డు! 

న్లో, జీవాళా పరమాత్తా చేత్యాత్తా ద్వివిధ ఈరిత్క, 

చిత్తాదాత్తా త్రి ఫరా! బేవస్సక భో కృతాం వ్ర చేత్ , గ్ర 

వొస్టి ఆత్మ ని శోకసంబంధం దర్శయితుం త దృేదమావా---జీవానే త్రి, ఆకనో 

జీవల్వే నిమి శ్రహాహలక్లాకాక్యక. వైతన్యస్య స్థ న్లూలనూత్త కారణరూ వె స్త్రీ 98 

శరీ స్తాదాత స్య భ్రమే సతి చితో భో క్ట క్షం భవతి న భోక్తా ఇ "జీవ ఇత్యుచ్యలే. 

టీ, ఆశా=ఆత , జీవాతా = జీవాత యనియు, పరమాతా వేతి=వరమాత 
త ఆశీ ఢీ - శీ ఆలీ 

యనియు, ద్వివిధ$. = శెండు విధములుగా, ఈరిత$ = వెప్పంబడినది. తిభి9 చేపా! 

స్థూలనూత్షకారణము లనెడి మూండు శరీరములతో, చిక్తాదాత్యాల్ = వై తన్యము 

యొక్క. తాదాత్మ బ్రభాంతివలన ; జీవస్పక్ జజీవుం డగుచు, భోక్త ఏ ₹ౌం=భో క్షృత్వ 

మును వ్రబేల్ = పొందును, 

తా, ఆత్మే వస్తువు జీవాత్మ యనియు, పరమాత్మ యనియు ద్వివిధ 

నుగాం జెన్ప్చయబటజెను, ఆ యాత్మ చైతన్యమునకు స్టూలసూత్త్ష కారణ 
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శరీరనులే తా ననెడి భాంతి కలుగుటచేత్కు భో _కృత్వమును వొంద్వి 

జీవుం డనంబడుచున్నాండు, 

అవ, ఇహుడు వరమాత త్ర స్వరూపమును చెప్పుచున్నాడు: 

న్లో, సరాక్రా సచ్చిదానంద సాదాత్త్య్యం నామరూపయో,, ' 
“గతా భోగ్యశ్వనూ; వన్న స్ట స్ట్ ది వేశేతు నోభయమ్. 7 

వ్యా ఇదానీం పరమాత్త నః స్వయావమావా---వరా తి, తన స్య భోగ్యరూప 

త్వాప్తిప్ర కారమాహ.తాదొత శ్రృమితి. నామరూవకల్చ్పనాధిష్టాన ల్వేన తత్తాదా 

త్ర త్యం హ్రష్య భోగ్యమళ్నుత ఇత్యర్థః, భో క్ష శెద్యభాప కారణమావా.----తద్వి 

చే ఇతి. తాభ్యాం శరీర శ్ర తృయజగచ్భ్యాం వి వేశే భేదజ్ఞానే సతి నోభయం భో క్ష 
భోగ్యరూవం నా స్తీశ్యర్ణం. 

టి. వరాత్తా = పరమాత్ర సచ్చిదాన౦న? = సల్యజ్ఞా నానందన్వరూపుండు 

(భవేల్ = అగును సామరూపయో! = నామరూసములయొక్కు తాదాత్త్యం = 

విక్య్సమును, గత్యాజపొంది, భోగ బ్రల్వ్ం = భోగ్య స్వరూపమును, ఆవన్నః = పొందిన 

వాడు (భవేత్ = అగుళు. తద్వివేశే తు=ఆ శరీర (శ్రయమును విభజించి తెలిసికొ 
సవ్వుడు, ఊభయిం = భోక్ట ఎళోగ్యస్వహాపము, న పోలేదు. 

"గా పరమా WU శ" ను సచ్చిదానందన్వరూవుం డై జ నను, నావు 

రరూవములతోడను, స ముతో డను, గాదా శ్య్యమును ? బొండి జీను 

డనంబయను, జీవాగ సనమును సొచారిం'ి శెలిసీఫొనినవ్వడు, ఖో క్త 
శీ ఎవ 

భోగ సములు, నావమమానములు గొను గాశ వానికి నిలవణుం డె 
/ దె 

యుంగును, 

ఆవ. ఈ యర్థము నే వివరిం దుచున్నా(డు!.=- 

ఖ్ భోగ గమ్ చ్చ Ma కుం 3 ఎరమనుసంజ్వ దేన్. 
య్, థి 

జ్య తొస్త్రైనసు టం స్థతౌన తాతని పో ద్వరా రి 

™ క డ్ మరం విస్ఫణోతి...-భోగ్యమితి. 

టీ. భోట్తంభి: యొక తనయొక్క టస్థజలాఛము విషయమై, భోగం అ 
Wes 

భోన్యమను, ఇచ్చక్ = 'సచుు శరీర మను = "శరీర త్రయము ననుసరించి, నంజ్వు 

రేలత్ =దు8ఖంచురు, లీ es రీ "దేపు=ముూ: డు శరీరముల 3వ ఎయును, జరా ఆ తా సములు, 

స్థితా$=సా న్నవి. ఆగ న సం = వగ కయితే జ్వరా$ = తొవములం, న = లేవు, 

గగన wD గొను (1. క యను నభిమూనము చే భాగ్య 

మును గ INCE భది | మును నను3రింని | యుఖము న నొందుదున న్నాం, 
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'శరీరత్ర, య విలతణుం డగు నాత్మ యే నే నని శెలిసీకొనినయెడల, ఆత్మ 
శెట్టి దోఃఖములును లేను గాన, ₹ ఆ పురుషునకును దుఃఖ ముండదు, 

అవ, శరీర త్రయములో నే యే శరీరమం బే యే జ్వరము లున్న వనినం జెప్పు 
చున్నాండు:లా-- 

న్ వ్యాథ యో ాతువై వైషమ్మే స్థ సూలబేహే స్థితా జ్వ రాక 
కామ శో థాదయ స్ఫూశ్తే. ద్య యార్సీజం కు కారణే, 9 

వ్యా. oy ౯ నరీచే కోజ్వర ఇత్యాశ ౦క్య స్థ సూలడేహే పా విద్యమానాక్ జ్వరాక్ 

దర్శయతి...వ్యాధయ ఇతి. లింగచేవా కారణ దేవ గశాకా జబరానావా=.కామే తి. 

టి. ధాశువైవమ్యే = ధాతుప్రకోవముచే భేదము గలుగయా, న్థూలజేహే= 
గ్థూలచేవామునందు, స్థితాః = ఉన్న, వ్యాధయః = రోగములు, జ్య రా3=జ్వరములు, 

సూక్మేజసూ క్రోశరీ రమున౦దు, కామ్మకోథాదయః = కామ క్ఫోథాదులు, జ్వరాః = 

జ్వరములం, ద్వయోః = స్థూలసూ క్ష శరీరములకు, బీజం తు = మూలమైన యవిద్య; 

కారణే = కారణ శరీరమునందు, (జ్వరః = జ్వరమగును.) 

"తాం స్థూలశరరమునందు ధాతు వృకోపముచేం గలిాాడి నాధి 

రూవను లగు జ్యరము లున్నవి. సూత్షశరిరమునందు కామ క్రో ఛాది 

రూపము లగు జ్వరము లున్నవి, స్థూల సూత్ష్యృశరీరములు గలుగుటకు 
బీజము కారణ శరీర మగుటవలన నట్టి బీజమే శారణ శరీరమందుం గల 
జ్వరము, 

అవ ఫూర్వుమందు ఇెప్పంబడిన [ళు (శ్రు,త్యర్థమును వివరించు చున్నా (డు: 

శ్లో, అదై( కానందమాచ్లేణ వరాత్తని వివేచితే, 
అనళ పనా _స్టవం భోగం న్నా మేచ్ళేత్పరాత్త విత్ , 10 

వ్యా. ఇదానీముదావ్భాళ శు, థు ,లీ తౌత్పర్యకథ నవ్యా జేన పూర్వోక్త క్తమేవార్థం 

విశదయతి...అడై (తేలి, కృతీయాభ్యాయా క్ట క్ష ప్రకారేణ షూయాకార్యనామకూహే 
భాం నచ్చిదానంచే పరమాత్త ని దివేచితే ఛ్ కాలే సతి సర్వం ప్రపంచం 
మిఖ్యేతి ళానక్ కిం నామ భోగ్యమిచ్ళతి, 

టీ, అద తౌనందమా కైణజఅమై ఏ తొనంద పృకరణమున చెప్పిన మార్హ మువేత, 

పఠాత నిజపరనూత , వివేచితే = విచారింపబడె చేని, పరాక విల్ = బ్రహ్మవిదుండు, 
వాస్తవం భోగ ట్రం = నిజ మైన భోగ్య మును, అవళ్యక్ = ఛూడక్ష, కిన్నా ను=దేనిని, 

ఇచ్చేల్ =కోరును? చేనిని కోరం డనుట, 
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ఆ అదై (తానంద వశరణమునందు ఇెప్విన ప్ర కారముగా 

పరృబ్రహామును మాయా తత్కార్యములనుండి విభజించి ెలినిఫొనిన 

 ఆత్మవిదుండు ఏ భోగ్యవ స్తువును సవేత్సంవండు. (భోగ్యము మిథ్య 
యనెడి నిశ్చయజ్ఞానము కలిగెను. కాన భోగ రము నిచ్భయింపడుు 

ఆవ. వె ప్రకారము పరమాఠను చెలిసికొనినయెడల, భో క్షయే లేంయ గాన 
వానికి శరీరమువలనంగాని, జ్వారములవలనం గాని తావము లేదని చెప్పుచు న్నా (డు; 

/ 9 = 
నో, అఆతానందొ _క్రరీత్యాసి ౯ జీవాళ్ళన్యవథారిలె, 

భోకా నెవాస్సీ ఫోఒవ్య త్ర శరర తు జ్వరః కుతః 1. 
వ్యా. తత; ఫూర్యా ఛ్యాయో క్షరీత్యా జీవాశఠ్యన్వరూపే అసంగ కూటస్థ వైతన్య 

క శ దాభా, జ ల్ ఫ్రీ జ ; రూపే నిశ్చిటె సతి క మయితురభొ వొజ్ఞ వ్ర రాదిసంబం ఏ నాస్తి త్యావా---అత్తా 

నం చేతి. 

టీ, అతానందో క్ష రీత్యా = అతానంద ప,క్షరణమునం జేవ్పంబడినట్టు అనీ కొ 
ధా ఆవ ఆజ WU) యి = 

జీవాత్యని=ఠఈః జీవునకు వాస్సవస్వరూవమైన సాక్నీవై న్యము, అవధారి లే= తెలిసికొనం 

బడా, భో -కాజభో క్ల నా -స్ట్రే వలే నీ లేండు, అక్ర శరీశేతు=ఈశ రీరమునం దయితే, 

జ్వర?=జ్వరము; కుతఃజఎక గాడిది? 

తా, ఆగానందవకరణమునం జెప్పినరతిగా జీవాత రొక్క. 3 ర i ర 
వా _స్తృవస్వరూవము ఆగ్మ యే యని మాత్మ ల కభినము నెజటీంగినయొడల 

రయ్ లేం గాన అట్టి వానికి గోరిర తొచమే లేను, 

అవ, ఈ క్రింది స్టోకములయందు; జ్ఞాని! దుఖాభావమును 'జెవ్వుచున్నాండు: 
కి . me Py న్ = గ ne wt, గ్ నే న్స్ ఫో, పుణ్యపావద్వ యే నించా మఖమానుస్మికం భ్ వేస , 

ప్రథమా థ్యాయ నపహోక్షం చింగా సైనం వాపీ దితి. 19 

వ్యా. ఇదానీమాముషి కం జ్వరం దర్శయతి..._వుణ్యీతి. కస్యాభొవః ప్రథమా 

ధ్యాయే నిరూపీత ఇ త్యాహ---వ్రథమేతి. 

టి. పుణ్యపావద్వమే చింఛొ ౬ పుణ్య పావనము లయొగ్క్ల దింళ, ఆముషీ కం 

దుః ఖంజాఆము సీ క (పారలౌకికు దుఃఖము, భచీల్ = గును. నీనం = ఈ ద్రవానిదుని, 

చిం తౌజపుణ్యా పొనములయొక్కచింళ, న తాపేదిలి=సపింపంటేయ దని, వ పృగమాభ్యాయ 
4 ళా నా అప ళో అర్య జీ + ళ్ ఖ 

ఏవజణమిుదటి యథ్యాయమున౦ దాటు CE చెప్పంబటినది, 

రల we ఎట ల” rb ఖై టు కిట, wey ట్లు లం Sa (1 సుణ నము జీయకపోతనే యని ఘు. సోూకో చనిత్రిచే 
జో రు * ఫి కో al + a లో గ a ge” ' లలో ఉత J Se, a Us యనియుం గగ. ఇంగ అము్నుః గుకన్లు సాంసుంటంంను, EDR (యాంముఫ్మిక 
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ఖము జ్ఞానికి లేనే లేదు. ఇది యోగానంద 
బడెను, 

అవ, జ్ఞానికి ఆగామివిషయక చింత "లే దని చెవ్పుచున్నా (డు:=- 

న్లో యథా పుష్కురవ్థ్థైఒన్ని క అపామ'శ్లేషణం తథా, 

చేదనాదూర్ల ర్భ పమాగామికర్శ ణ్ ఒశ్లేవణం బుధ, 13 
వ్యా, నను “జారిన ఆరబ్ఞక ర్య్శవిషయా చింతా మాభూల్. ఆగామికర విషయా 

చింతా ఛవల్యేవే పె త్య్యాశంక్య కద్య ఖా సుష్కు_రవలాళ, ఇత్న్మాదిశ్రు త్యా జ్ఞా జానిన ఆగామి 

కర ర్యసంబం ధనిరాకరణా _తృద్వ్యిషయాపి చింతా నా సీత్యాహ--య భతి. 

టీ. యథాజనీ రీతిని ఆసి కొ పుష్కు_రవన్డే = ఈ తామరాకునందు అపాం = 
నీటియొక్క.., ఆశేషణం=సంబంధము లేదో, తథా=ఆ రీతిని అసీ స్టిక్ బుభే = ఈ తత్త్వ 
విదునియందు, వేదనాల్ =త _క్వ్వజ్ఞానంబుకం టె, ఊర ర్ధ్వం=తరువాశు ఆ గామికర్య రి = 

రాబోవు కర ర యొక్క; అశ్లేష ణం=సంబంధము కేకండును. 

తా, తామరాకువై నీకు ఆకున "సె ట్ర్లంటకుండ నుంశునో, ఆ 

ప్రకారముగా జ్ఞ జానికిని ఆగామి కర్త పలమునకును సంబంధము లేదు. 
-ఈ యర్థము “తద్యథా వుస్కు_రవలాశ ” అనెడి శ్ర తినుండి తీనికొనం 
బడినది," 

విశే (1) ఆగామి (2) నంచిత (క ప్రారబ్ధిము లని కర్మ త్రివిధము:---౧. 
ఈ జన మందు జననము మొదలు మరణపర్యంతమం వేయంబడు పుణ్య పొవకర్శ ము 

ఆగామి యన(డును. ౨. బవ్వాృష్పి మొదలు ఈ జనారంభమువ టకు జీవుం జా యా 

జన్మ ములందుం జేసీన కర్ణ ము సంచిశ మనంబడును, 3, సంచితకర నుండి వర్ధమాన 

జన మందు ఆనుభవిం పవలసీన కర్త ము ప్రారబ్ద మనయబుడును, 

అవ, జ్ఞానికి సంచిత కర యు నష నని చెప్పుచున్నాడు: 

వ్ల, వ్ర షీశాతృణతూలస్య । నహ్ని దాహాః కుణాద్య థా, 

తథా సంచితళర్తాస స్య దగ్ధ దగ్గం భవతి వేవనాక్, 14 
వ్యా. 'శద్య భష. స కాశూలమన్నా ట్ర ప్రోతం ప్రదూయే తై వం హాస్య సర్వే పాస్తా 

నః (వ్రదూయంత' ఇతి శ్రుత్యవష్ట్రం భేన సంచికల” విషయాపి చింతా జ్ఞానినో నా పీ 

శ్వాహ_ఇపీశేలి 

ట్. ఇషీకాతృణతూలన్య= లేత యెండుగ డ్రైవరకలును దూదియు, తణాణ్ ఇతణ 
ములో, వహ్ని దాహ+=అగ్ని చే దవానము, యథా=వీ ప్రకారమో, తథా=ఆ ప్రకారమే, 
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అస్యణ=ఈ ద్రవావిదునియొక్క... సంచికకళర్ళ = పూర్వజన ములందు సంసాదించంబజిన 

కర్త, వదల. ఇబ్రవ్యాజ్ఞానమువలన, దగ్ధ దగర=నాశము నొందును. 

తా, “వద ఖేషీశాతూలమగ్నా పోతం వదూయేతైవం 
హోస్య స్వే పాప్తానః ప్రదూయంతే” క అన తు శ్రుత్యక్థమును పఠించు 

చున్నాండు. శత గ డ్ష్సరకలు గాని దూది గాని ఎట్టు అగ్నిచే 
భషంసము చెయయణడునో , ఆని నిధమున జ్ఞానియొక_ సంచితకర్మము 
లన్నియు తత్త ఏజ్ఞాననువలనే నభింవంచెయంబడును. 

అవ. ఈ యర్థమున గీతా వాక్యము నుదావారించుచున్నా డు: 

న్లో, యశ థాంసి సమిద్దోఒ గ్నీర్బస్త సా తు రు తేఒస్టున, 

జ్ఞానాన్ని స్సర్వక రాలి భస్మ సాత్కునుతే రథ 1 

వ్యా. ఊకాే రి భగవడ్వాళ్యవకి ప్ర ప మాణయ తి. యె శై ధాంసీతి. 

టీ. అర్జున=టీ యర్జుచా! సమిద్ధః = బెగుగా మండుచుం డెడి, అగ్నిః = అగ్నీ, 

వీధాంసీ= =ఎందు సమిధలను యథా=ఎట్టు ధన సాల్ =భస ముగా, కరు తే= చేయునో, 
తథాజఅట్టు) బ్ఞానాగ్నికి = త్ర కీ జ్ఞాన మడి యిగ్ని) సర్వక రాణిజనను స్త్ర స కర ర్శలన్సు 

భన సాల్ = భస్త ముగా, కురు కే= చేయును, 

GE ట్ యర్థునా ! ప పృజటం ద. దచుండెడి యగ్ని సమిధలను భనీ 

భూతము చేసినట్లు, జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్త్మ రములను నంంవంబెయును, 

అవ. జ్జాని కర ,బద్దుఃడు “గాం డని వెవ్వచున్నాండు;:-- 

ల ఆం బ్నాాచీ మ న స్ 
న్, యస్య ను వాంక తో 7 రదు ఓం స్టన్టిస్య నలి వలే 

హావ స అవమూణా “శంకా స్వ హాం న నిబథ్య లే, 16 

వ్యా. యస్య నాహామితి. 

టీ. యనస్య=ఎవనికి, అహంగ్ళ చ; = (హాం కొరవూర్వశ మగు భాప?ఃజభఖావము) 

న=లేద్యో యస్య = ఎవనియొక్క, బుద్ధిః ఆ బుగ్గి న లివ్య'లే = శర్మయొక్క ఫలమును 

వాంఛింవదో, స్రజవాండు, ఇమాకొ లో లొక జగ లోకములరు, నా శ్వ్వావిజనళించంటేసీ 

నన్ఫు న నిబధ్య లే=కర్యచీ బద్గుండు గాడు. 
‘yl 

ఇ ఏ స్రరుగగనకు గొను rt కిత్ర సం వఫమానను లేదో, 
ళీ జో ( అలి జీ శ 

ఎవనియొక్క బుద్ధి కరస స్ట గీనిపో, అ nw జని, నోరీఠనుం 

ననుసరించి యీ జనుటనంన టీనిం జంపినను న్వన్వహానభూ. mr 2 8 
Oo 
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చి హానిజ్ఞానము గలవా డగుటవలన, పరమార్థద్భష్టి చేత. చందిన వాడు 
కాం డనియు, అట్టి కర్మ కు బద్ధుంశును గాం డనియు తాత్పర్యము, 

అవ. పెళాందో గ్య శ్కుతిని ('ప్రమాణముగాం జూపుచున్నాండు:_ 
న్లో, మాతావిత్రా,ర్వథ నయం భూ/ణవా త్యాన్యదీదృశం, 

న ముక్రిం నాళయే త్చావం ముఖ కాంతిర్న నశ్యతి, 17 
వ్యా. ఆనీ న్నేవాన్డే * 'న మాళ్ళవభేన న పిళృవధేన న స్టేయేన న భూ 

హళ్యయా నాస్య పావం న చక్నషపో ముఖా న్నీలం వే,"తి ఇాందోగ్యక్రు తివాక్య 
మర్గకక పఠతి---మా కావి త్ర రతి, చనేల్యేకం వదం, నీలమితి కాంతిరిత్యర్థః, 

టీ. మాతౌవీ తః వధః=తలిదం డ్రులం జంపుటయు, సేయంజదొంగతనమును; 
భూ)ణవా త్యా=శిశు హత్యయం, అన్యత్ ఈద్భశం పావంజబఇంకను నితరములై న యిట్టి 
పాపమును ము_క్టింజము క్లిని న నాళయ్త్ = నళించంపేయదు. ముఖకాంతి$=ముఖవర్చ 
స్ఫునుు న నశ్యతి=నళించదు. 

తా, “న మాతృవభేన న స్తేయేన న భ్హాణహత్య యా నాస్య 
పాపం చ న చక్నుషో ముఖాన్నీలం వా” యనెడి 'శ్రుత్యర్థమును జెద్చు 
చున్నాండు. మాతృవధ "'మొదలుగాం గల యెట్టి మహాపావమును 
జ్ఞానియొక్క_ ము _క్టిని గాని, ముఖవర్చస్సును గాని ననించదంచేయ 
లేదు, 

అవ, జ్ఞానియొక్క. క చీని 20 శ్లో కములలో వరి ంచుచున్నా (డు; 

న్లో, దుఖాభావవ దేవాస్యసర్వ కామా ప్లరింతా, 
సర్వా న్మామా నసావాప్తా హ్యమృత్ ఒఖఫవదిత్యతు, 18 
వ్యా. జ _క్షణాతుర్వి ధృ్యమ ధ్యే ద్వి తీయ, పృ కారమాహ....దుః'ఖేతి, ఈరితాశ్రు, 

క్యేతి శేషః, అస్మిన్న స్టే ఐతరేయ శు తివాక్యమర్గతః పఠతి... సర్వాషనితి, 
టీ. అస్యజఈ బ్రవావిదునకు, దుఃఖాభావవ బేవ=దుఃఖము లేనట్లే సర్వకామా ్ లిః 

జ=సమ_స్తకామహ్రా ప్లివలని త్చ_ప్టి ఈరితా = చెప్పబడినది. అసౌజ=తఈః బవావిదుండు, 
సర్వాక్ కామాక్ =సమ_సకామములను, ఆప్తాష=పొంది, అమృతః= బ్ర హస్వరూ పుండు, 
అభపదితి=అగు ననుట, హిజుక్రు, లి (ప్రసిద్ధము. 

ఆ”. బ్రహ్మావిదునకు దుఃఖము లేదు, వానికి పాొందలగిన 
దేడియు లేదు, ఆతండు సర్వకామముల ననుభవించినవాం బై బ్ర హా 
స్వరూపుండే యగును. అని ఐకకేయ శ్రుతి చెప్పుచున్నది, 
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ఆవ, ఛాందోగ్య శు, శు నిని ప్రమాణముగా? జెవ్వుచు న్నా (డు 

శో, జత౯ా క్రీడ౯ా రతిం ప్రాష్ట ః శ్రీ ఖిర్యానై. స్పథేతనై,, 
శరీరం స స్మ శత్చాాను క కర్మణా జీవయే వనుమ్, 19 
వ్యా. “జత క్రీడల రనుమాణః స్తీభిర్వా యానై ర్వా జ్ఞానిభిర్వా౭_జ్ఞాని 

భిర్వా వపయనసై సర్వా నోవజనం న స్మరన్నిదం శరీరిమితి ఛాందోగ్య శ్రుతి వాళ్యమర్థతః 

పఠతి..--జతున్ని తి, 

టీ, స్తో జు స్త్రీలతోను, యాస? వ ప్రృయాణికులతోడను, తథా అ అట్టే: 

ఇతవై$ = ఇతరులతోను జమక్ = భక్షీంచుచు, శ్రీడ్ఞ క్రీడించుచు; రతింజరతిని, 
ఫ్రా ప్పన్సక్ =పొందినవాం డగుచు శరీరంజశరీరమును, న స్ఫశేత్ =తలంవండు, పాణ 8 

ప్రాణము, కర ,తాడప్ర్రారబ్దకర్న చత, అముం = ఈ ద్రహావిదుని, బీవయ్ల్ = జీవించం 

శేయును, 

ణా స్త్రీలతోం గాన్హి ప్రయాణికులతోం గాని ఇతరులతో 
గాచి ఛయంచుమను శ్రీడిం సుమను రమించు సును కని తన శరీరమును 
స రింసం దనియు సాని ప్రాణము సాగ బ్ధకర్య ముడత జీవింవంబడు చుండు జి 

ఆ మ పటా 

ననియు, ““జయ్కొ Ue ద రనుమహాలే. స్తై రన్నినం శరీరం. అనెడి 

ఆవ. లే త్తిరీయక శు తే (శృుత్యర్థమును చెవ్వుచున్నాంయడు: 

న్, స్వా౯ కానూూక స పంపో శ్రి నాన్యవ జ్ఞ జన కఠ సః రఫి, 
ఘీ సాటి జ రికి గ 7౧ 

వ ర్రంతే శోత్రియే భొ గా యుగ క్క) నువర్ణి ₹ మ. 20 

వ్యా శ్ర త్రైవ తే తిరీయి శ్రుతి ప"శ్యం వఠతి...న ర్వానితి, నను కర ర ఫలభోగాంగీ 

ర లం) NRE కారే జన్నాపీ పన జ బేత్య్యాళం కళ్యిహూ...-నాన్యువదితి, a సం చికేళర శాం దగ్గ 

త్వాదజ్ఞ వ బన నొ స్టిత్యర్థకి. 

“జ. (ఆసౌ= న బ్రహ హ్లజ్ఞాని ;నరార్షక్ కామాక్ జనను స్ప కొనుములను, అప్పో లీజు 

పొందును (అనుభవిం చును, కర ,ీరఆనంి చిక కర లజ అన్మవణ్ జబ్బానవిహీనునికివ లె, 

జన నృవాషంకోకె జన ము సు లేసి. శ్రియ ఓ లు లో 

gb Tel 

Fn 
Td డై డెన అ జ్ఞానియందు 

భః జు భోగములు, శ్రృమవర్షి తాః మ శ్రమము లే; యగవల్ జ జీ కాలమందు 

వరంతేజవ గ్రించుచున్నవి. 
poe») గ! 

గ జ్ఞనియున్కు సం ఏ కర్మ ను (అన్నియు జ్ఞానముచే దహం 

బడును గనుక్క అజ్జానికీవ తే నఫని॥ చాన ము లీ సనియు, సర్వభోగ 
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ములును కాల్మకృమను తేక వకకాలవముంబే వానియందు వ_ర్గించు 

ననియు తై_త్తిరీయక శ్రుతి చెప్పుచున్నది, 
అవ. చె యర్గమునే స సం గృవాముగాం జెప్పు చు న్నాడు: 

న్లో, యువా రాకీ చ విద్యావా౯ా నీరోనో దృఢచి తృవాకా, 

సై న్యోవేతః సర్యవృథ్యం విత్తపూన్తైం పృపాలయ౯, 21 

చాన ఇదానీం తె తిరీయకబవాదారణ్యకచాకగం సంకీ పాగర్లతక వఠతి--- యతి థీ యాక్ అ బ్ న్యు రీణ్ణి 

టీ. యువాజయువకుండు, రూపీ చ=సౌందర్యవంతుండును నీ రోగక=రోగము 

లేనివాడును, దృథచి త్త తవాక్ = దృఢమైన చిత్తము కలవాడును, నె న్యోపేకః = 

సైన్యముక లవాం డై) సర్వవృథ్వీం=సమ స్త సభూమండలమును, వి _త్తఫూర్తాం = ధనముతో 

సమృద్ధియగునట్లు, (ప్రపొలయక్ = రాజ్యమును పాలించును. 

తా, ఈ శ్లోకముతో గలీవి తాత్పర్యము దిగువను బూయ్య 
(CW 

బడును, 

వ్ల *_ సరై స్ట కానుపు కైర్భాగై స్పంవన్నస్టృ _పభూమివః, 

య మానంద మవాప్నోతి బ్రహావిచ్చ తమశ్ను తే, 22 
వ్యా. నను సార్వ'భౌామాదిహిరణ్యగర్భాంకాచాం జీవనిస్థానామానందానాం 

కఫం ్షానిని సంభవ ఇ త్యాశంక్య సె్వేషూామానం దొనాం జ్ఞానినావగ క బ్రహోంశ త్వా 

తృంభవ ఇత్యావహా సన షరిలి. 

టీ. సరై మానుష్యు కై! భోగ: = నమ _న్హమనువ్యసంబం భము లైన భోగము 

లతో, సంవన్నః = కూడుకొనినవాం డై) తృ _ప్రభూమివకి=కృ్ళ ప్తని జెందిన మహారాబ్బు 

యం అనందంజనీ యానందమును అవాస్నోలి = పొందుచున్నా;డో, తమేవ = ఆ 

యానందముశే, బ్రహవిచ్చ = బ్రవవిదుండును; అళ్ను లే = అనుభవించును. 

తా, యాసేనము, ఫౌందర్భను, నీ రోగత్యము, దృఢచి తము, 

మంచిని సైన్యము, ని _త్తసమృద్ధిగ ల మహారాజ్వనము "మొదలగు సమ్మ 

భోగములను కలిగి మనుహష్యమాత్రునకు వీలయిన సర్వభోగముల. 

ననుభవించెడి మహారాజున శెట్టి సుఖము గలదో, బ్రహావిదునకును 

అట్టి సుఖమే ప్రా _వృంచును. సార్వభామావహిరణ్యగ శ్యాంగేముగం గల 

సర్షజీవనిష్టానండములును ట్ర బి? ప్లోంశము లే యగుటవలన,  వరబ్రహ్హా 
స్వరూపుం డగు జ్ఞనియందు ఫలే వని యఖిప్రాయను, 
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అవ, సె జెప్పిన సార్వఫొమునిక్షిని జ్ఞానికిని సామ్య మును జెవ్వచున్నాండు:- 

స్ అధ ర న టం 9 కన్నాల న్, మర్త్యభోగ ద్గయోార్నా ధు కావు స్ప ప్రీరతస్పమౌా, 

ణల అ ( అ ర భాగా న్నిహ్కోమ లై కస్య పరస్య్యాపి విషకతః, 29 

వ్యా. నను సార్వభామ శ్ర, లియయోర్విషయ ప్రా ప్రిసామ్యాభొ వాక్కథమానంద 

సామ్యమి త్యాశంక్య నెరపేత్ న్రీసౌమ్యా క్లత్సా) స్తేసామ్యమిత్యాహ మేతి. 

కృ క్పిసామ్యే హేతుమావా--భోగాదితి. 

టీ, మర భో ో=నునుష్యలోకనుందళి భోగములయందు, ద్వయో॥ = మహో 

రాజునకును, ్దా'నికిని, 'కొమ$=ఇచ్చ, నా స్తీ=లేదు. ఆత క=అందువలన, తృ ప్తిఐత్భ ప్పి; 

సమాజువా రిద్దరికిని సమ మే. నికస్యజమహారాజున కు) భోగాత్ = విషయభోగమువలన, 

నిష్కామ తెజకోరిక లేకుండుట. సరస్యాఏిజజానికి, విపేకఠ$ = జానమువలన, (నిప్క్కూ 
న! 

నుతా = కోరిక లే కుండుట 
(a 

తా. మానుషికభోగముుయంను మహా రాజునకును జ్ఞానికిని 

కోరిక చేదు, వుజో రాజునకు సకల భోగములను తనకు తృ కలిగి 

నంకవణకు అనుభ విం చుట చేసను, ద హైవిపునకు జ్డూనొ యము చేతను 

భోగములందు కోరక కలుగను, 

అవ వివేకము కాని! మానుషీశభోగములం చెట్టు నిష్య్టూామళను గలిగించు 

ననిన జెవ్వుచున్నా (దు 

గీ ల్ల దాగా: స 9 ప్రీ మా భి క్ల జీ 
న్లో, శ్రత్రియగో న. స్త) గ ఫగర్రిదొపా నయ్ అ, 

porn &) 
యెలా 

"రాజె బృహాద్ర ఫో దో పోాం సాక్ గా థాభిరుదాహూరత . 94 

, క ల || Fe జో ॥ మలా లి ల ణ్ ని . ఆడి శో x 

వ్యా. వివేక్షత ఇక్చు క్షమర్థం వివ్ఫణోతి శ్యోతియత్వాగితి ఏషయపషో ఘా; 

కాంలో నిం. జ జ ళు అటి .వర 0 
కస్య్యాం శాబూయాం శ్రీ నిరుసి అ ఇత్య్యొశంక్య బృవహాద భన మైత్రాయణియా ఖ్య 

శాఖాయాం గాథాభరు-కా ఇ త్యాహరా జేతి, 

టీ, శోత్రియత్వాల్ = శోల్రియత్వమువలన, (జ్ఞాని యసుటపలన్సు వేద 
ఎ అక్షి సస ల క షీ లిం టాలీ లా అ శాస్తె )= వేదశాస్త్ర శ్రవణము చీకు భోగ్యటోఘోక్' = భోగ్యవన్తువులయందలి దోషము 

లను అవేతు అ = కనుగొనుచున్నాండు. బృహదృశ రాజా౭బృవాద గు మహారాజా, 

తాకా దోషహాకొ జల భోగ్య పదార్ధ దోషములను, గాలి! = ఉపాఖ్యానముల చ్చే ఉదా 
| 

వారతల్ = ఉఊదాహరించెను. 

తా చేవళొ స్ప మవ నమననాగ క ఫోన షదాస్థముల యందలి 
(ల గై p 

శో yt న శో వ 4 ae ము he, en జే యో గ్ దోషములను గో ద్రాం దగు జ్ఞాని మూమమన్నాలస, అందువేత 
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జ్ఞాని కట్టి ఫభోగములవై కోరిక యుండదు, భోగ్యవ స్తువ్రలయందలి 
దోషములను బృహ ద్రథమహోరాజు (శ్రుతియందచు చెవ్పీయున్నాండు, 

ఆవ. చానియందలి దోషములు తెలియుటవే భోగ బ్రములయందు కామ ముండ 

దని దృష్టాంతము చేం జెద్వు చున్నాడు; 

శ్లో, చేవాదోషాం శ్చిత్తదోషాకా భోగ్యదోషా ననేకశ్క, 
నునా వాంచే పాయనే నో కావు _స్పవ్యద్వి వెకినః, 95 

వ్యా. ఏివేకినక కామానుదయే దృష్రైంతమాహ---శు నేతి. 

టీ. చేవాదోపాక్ =శరీరవోషములను, చి శృపోఘాక్ =చి త్తదోపమములను, భోగ్య 
దోహా =భోగ్యవన్తుపో ప ములను, ఆచేకశ3=వివిధ రీతులుగా, బృహ ద్రథుం డుదాహ 

రింవెకు, (కావున); శునావాం తే=కుక్క_ కక్కి_నదానియందు, ఆామఃజకోరిక, (యథా 
నజఎట్లు కలుగదో, వి వేకిన $=జ్ఞానికి పాయ సేచఒవీ=పరమాన్న మందును, తద్వత్ =అల్లే, 
కానుక న = కోరిక యుండదు. 

తా, కుక్కు కక్కునందు కోరిక యె ట్లుండదో, అల్లే చేహది 
దోషముల నెజింగిన జ్ఞానికి పొయసాడిభోగములందును గోరిక కలుగదు, 

అవ. సార్యభౌముని యానందముకం టె బ్రువాజ్ఞాని యానందముయొక్క_ విశేష, 
మేమియో ఇవ్వుచున్నాండు:--- 

న్లో నిష్కామత్యే సమే ఒవ్యత్ర, రాజ్ఞ స్పాధనసంచయిే, 

దంఖమానీత్ భావినాశాదతి ఫీరనువ రృతే 26 
వ్యా. సార్వభామాచో స) తియస్యాధిక్యమావానిహ్ము_మత్య ఇతి. 

" టీ, (ద్వయోః=మహారాజునకును జ్ఞూనికిన్సి, నిష్కామ 'ల్వే=కోరిక లేకుండుట, 
సమేజ౭పి = సమాన-మైనను రాజక = రాజాన కురు సాధవనంచయే = అనుభవించుటకు 
కావలసిన సాధనసంపాదనమునందు, దు!ఖం=దు౭ఖము, ఆసీత్ =కలదు. భావినాళాల్ 
అతిఫీః = రాంబోవు కాలమునందలి నాశమువలన ఖీతియు, అనువ _ర్లకేకలుగు చున్నది, 

ER ద్రిహాజ్ఞానికిని, సారగభౌామునకును మానుషభోగములందు 
నిషబ్కూమక్వము సమ మైనను, (సార్వభౌమున కనుభవించుటవే తృ్సి 
గలుగుచున్నడి గాను రాజునకు భోగసాధనసంపాదనమువలనను 
భ నిష ల్మా_.లమునం దీ సంవ తి పోవు ననెడి భ్రయమునలనను తావము 
కలుగును. జ్ఞాని కెట్టి దుఃఖమును లేదు. అందుచే జ్ఞానియొక్క_ 
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ఆనందము, సవమ్వస్థ సంవపత్తులతోం ాడుకొనిన సార్వభౌముని సుఖ 
మునకం కును గొప్ప దని భావము, 

అవ, క్టానియం దింకొక విశేషమును జసు చున్నాడు; 

న్ నోభయం న్లో శై త్రియస్యాత _స్తదానందో ఒధిక్ ఒన్యత్క 

గంధర్వానండ ఆశా౭ న్స రాళ్లూ నాస్తి వివేకినః, 97 

వ్యా* సార్టభౌముత్య్వం సాధనసాధ్యం వశ్చాచ్చ తన్నా శభీతిశ్సేతి దోష 
ద్వయ వత్త్యాచో సతి తియీ తు తదుళయాఖావాదాధిక బ్రమిత్యర్థఃం శో ల్రి యస్యాథి 

క్యాంశరమాహ=గంధశ్వేతి. 

టీ. శో త్రియస్యఇ బ్రహ్మవిదునకు, ఉఊభయం=సార్యభొమునక వె శ్లోకములో 

ఇప్పీన శండు దుఃఖ కారణములును, జలేవుం అత$=భందువలని తదానంద=ఆ కూని 

యొక్క ఆనందము, అన్యతః = మహారాజుయొక్క_ ఆనందముకన్నన్సు అధికకి ఇ 

ఉత్క్భృప్ర మైనది. రాజ్ఞ $జమవోారాజునకు గంధర్వానంచే = గంధరాష్టనందమునందు, 

అశా=కోరిక, అ_స్టీ=డాన్న ది, వివేకినిజాబ్ర హ్లజ్ఞానిక, న=అఆశ లేదు. 

CREE: స్లోకములోం జెప్పిన యాధిక్యమే కాక జని ముం దిం 

కొక విశేషము గలను. సా: ఏష దునకు మను మ్యానం౫ మునే యిచ్చ 

లేదు గాని గంధ ర*్భనంచమునం దిచ్చ యున్న ది, జ్ఞానికి చానియందును 

కోరిక చేదు, అందువలన Gi ని యానందను పర మోత్క్బష్ట మని 

భావనను, 

ఆవ, గంధరాష్షనందమును నిరూపించుచున్నా యు: 

శ్లో, అసీన్క_ల్చే మునుచ్యస్సళ వ్యూ సాకనిశేమకు, 
నంధర్వగ సం ఎనూాళున్? క మం EI ఉన్ల జ 99 

పా. ఇదానీం గంధర్యానం'జే "2 "ప  పనిధ్యం దర్శ ఏ తుం a క దష్టగమేన గంధర్వ 

'భేదమావా.--*సి న్ని తి. 

టీ, అసి కొ క్షల్సే= ఈ కల్పమందు (40,20,000 నంవత్సరము లొక మహా 
యుగము, 7] మసహయునము లొక మసం చరము, lh మనం శరము లొక క్రల్బ 

మన(బడును) మనుష్యస్సక్ =మనున్భుగడ, పుణ్యా పాకవిశేవశేక అ పుణ్య వరిపక్ష్ళను 

వలన, గంధర్వశ్వుం = గం ధర్వశ్వమును; సనువన్నా పొంది ను _ర్య్యగంధర్వ ప 

మనువ్యు గంధర్వ నామముతో, ఉ చ్య 'తేజవ్మపహరి ప. బడును, 
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తా, ఒక కల్పనుంతయు మనుష్యు దేహముతో వేనిన వుణ్యు పరి 

షాకవిశేషమువలన గంధర్వ దేహమును పొంది మ _ర్హ్వగంధర్వుం డనం 

బడును, 

అవ, గంధర్వత్వమునే తప్ప చున్నాడు 

నో . ఫూర్వకల్పే కృళాత్చు ణ్యాత్క_ల్పాదా పవ చేన్భవేక్ , 

గంధర్యత్వం తాదృశ్ ఒత్ర 'దేవగంధర్వ ఉచ్యతే, 29 

వ్యా ఫూస్వేతి. 

టీ. పూర్వకల్పే = గతకల్పమునందు, కృకాల్ పుణ్యాత్ =చేయంబడిన పుణ్య 

విశేవమువలన, కల్పాబౌ ఏవ=కలారంభమున నే, గంధర్వత్వం = గం ధర్వత్వము, భజే 

చ్చేత్ =కలిెగెనేని, తాదృశః=ఆట్టి వాడు, అత్ర=ఈ లోకమున నే, 'జేవగంధర్వ ఇతి = 

'జేవగంధర్వుం డని, ఉచ్య లే=వ్యవవారింవబడుచు న్నాండు. 

తా, పూర్వుకల్పమందు చేసన పుణ్యమువలన ఈ కల్పనుందు 

గంధర్వుండు గా నున్న వాం డీ లోకముననె దేవగంధరు(ం డనంబదును, 

అవ, చిరలోక షీత్రానందమును జూపుటకొఅకు చిరలోక పిఠరులను, చేవానం 

దము త్రివిధ మని తెల్పుటకు 'జేవభేదమును జెస్వు చున్నాడు: 

న్లో , అగ్ని ప్యూత్తాద యో లోశే పితర శిర వాసినః, 

కల్పాదావేన 'దేవత్వం గతా ఆజానదేవ తౌం, 30 

వ్యాః చిరలోకపిత్రానంద ప్రదర్శనాయ చిరలోకపిత్వూనావా---అన్ని స్యా త్త 

దయ ఇతి, చేవానంద త్రై విధ్యజ్ఞా నాయ బేవభేదమాహా---కల్పొదానితి. 

టీ. లోశే=పిళృలోకమునందు; చిరవాసీనః = చాలకాలముగా వసీంచిను అగ్ని 

ష్వూ తాదయః=అగ్ని ప్వూత్తుండు మొదలగువారు, పితర$=పీత్ళ దేవతలు (అనంబడుదురు). 

కల్పాదా చేవ=ఈ కల్ప స్రారంభమున నే; 'దేవత్వంజ చేపళ్వమును గతా$ఐపొందిన చేవ 

తలం, అఆజానచేవతాఃజఅజాన బేవత లనంబడుదురు, 

తా. అఏివరలో పిళృలోకమున చాలకాల నుండిన యన్న పూ 

'తాది పితృ దేవతలు కల్పాదియం చే దేవశషమును పొంది, ఆజానడేనత 

లనంబడుదురు, 

అవ. ఆజాన చేవతలచేతను ప్రూజనీయులను జెవ్వుచు న్నా డు; 

శ్లో, అస్మి౯ కల్చేఒశ్వ మేథాదికర్మ కృత్వా మహత్సనం, 

అ వాప్యాజూన దేవై ర్యాః పూజ్యా స్తాః కర్మ దేవ తె, 31 
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వ్యా. ఆసక్ కల్ప ఇతి, 

టీ, అసీక్ కల్పే=ఈ కల్పనునందు, అశ్వ మేథాది కర =అశ్వ్టమేథాది మవ 
(క్రతువులను, కృత్వా = వేసి, మహాత్సదం = గ్ ప్పస్థితిని, అవావ్యజ=పొంది, యా? ఇ 
ఎవరు, దేవై; = దేవతలచేత, పూజ్యాః = సూజింవంద గినవారో, ఛా ౫ నారు, కర్ణ దేవతాః = కర్మ చేవతలం (అని = చెవ్పంబడుదురు.) 

తొ. ఈ కల్పమం దళ్వ మేధాది మహా కృతునులం చేన్ఫీ నూర్న 
కల్పములందే చేయబడిన పుణిమువలన, ఈ కల్చ్పమునను బేవఫావ 
మును బొందిన వారు కర్త దేవత లనబడుదురు, అట్టివారు దేవతలచేతను 
వూజనీయులు, 

ఆవ, దేవతలను ఇందృబ్బవహాస్సతులను, వి రాడ్డిరణ్య గర్భులను శెవ్వు 
చున్నా (డు; 

న్, యమాగ్నిముఖ్యా దవాస్సు్య్థ కలె వింద్రబ్బవాన్నతీ, 
ద్ర 

ఇ” వ్ర 
wef స Th జ రి 

20 

వ్రృజాపతిర్వి రాటో ఎకో బ్రహ్రోనూ శ్రాత్మ నామక్షృ, 82 
గాం (1 ఉ జ్య 2 ఎద 0 

న్యా. యమాన్నీ తి, ఇంద్ర బృవాస్పతీ ప్రసిద్ధావిశ్యర్థః 

టీ, యమాగ్నిము ఖ్యా; = యముడు, అగ్ని మొదలగు వారు, జేవాః=జేవతలు, 
న్యుః = అగుదురు, ఇంద్రబ్బవాస్పలీ = ఇం దు డును బృహాస్సతియు, కాలేజ తెలియయ 

చెవుంబడెరుం బ్రో = బ్రహ, సూత్రాత్ర నామకళ$క = సూర్రాత్మ యవనంబడును. 
లె, యముందునుు అగ్నియు మొదలగు 'చేవతలును, కంద్ర, అద న GC లి ట్రై న ఆలో 

బృహాస్సతులును సమసి స్థూలశరీరి” పాధికుం డగు విరాట్టును, సూత్రాత్ర 
యనంబడు హిరణ్యగర్భుండును నొక౭కన్న నొక శతగుణిశ మది 
మెన యానందము గలపాచ యున్నారు, Q____ 

Qa 

అన. సెం చెప్పబడిన చా రందణును జ్ఞానికన్న తక్కువ వారని చెవు 
చున్నా (శు: 

ఖో, సార్వభొమాదినూత్రాం గా ఉ_గ్రరో త్త కాన్సిను, 
అవాజ ననగ మోూ్యూఒయమా తానంవ సక వర్క, తతి క ( ఆత ఆన్ 
వ్యా. సార్వభె నూదిసూత్రాంతానాం శ్యోత్సియాల్ న్యూనత్యద్యోోకనాయా 

వా సార్వభొమాదీతి, నీభ్యః సర్వేభ్యో ౭ ధికమానందమావా =... అవాబ్య నసేలి, 
గ గ జర్ర సక Se, ఇ 

యతో ఇయమా శ్రినండః అబ జ నసగమ్యః అత; విభ్ళన్స శ్వేభ్యోఒధిక ఇత్యర్థః 

శ 
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టీ. సార్వభౌామాదిసూత్రాం శా8 = మహారాజు మొదలు హిరణ్యగర్భునివ అకు 
నుండెడి సమస్త బేవతలున్వు ఉఊత్తరో త్రరకామినః = శమకు యైనున్న వారిస్థితినిం గోరు 
వారు. అయం అత్తానందః = ఈ క్షైానియొక్క ఆతానందము, అవాజ్యనసగ మ్యః = 

వాక్కు చేతగాని, మనస్సు చేతగాని "తెలియ నశక్ళము, అతేక = ఇందువలన, పరః = 

ఉత్కృష్ట "మైనది, 

తా, సారరభౌముండు మొదలుకొని హారణ్యగర్భునివ అకు నున్న 

వార లంవజకు తమకన్నను గొప్పవాశరెన దేవతలుగా కావలె ననెడి 

వాంఛ గలదు. జ్ఞాని నిత్యతృప్తుయు. ఏ వాంఛయు లేనివాండు, కావున 
నతండు వై6 జెప్పినవా రందటీకన్నను నొవ్చ్పవాండు, 

వ బ్రహ్మజ్ఞానికి సర్వజీవులచే ననుభవించంబడిన యానందము కల దనుట;-- 

న కైన నః కామ్యెషు సర్వేషు సుఖేషం శ్రోత్రియో యతః, 
నిస్స హస్తేన సర్వేషామానంచాస్పంతే తే తస్య తె, 84 

వ్యా. ఇదానీం సర్వే మామానందాళ్ళోో తి,యే విద్యం లే. కస్య "లేషు నిస్ప్ఫృ 
హ త్వాది త్యాహా--- తె న్తెరతి, 

టీ. యతః = వీెహీతువువలన, శ్ర త్రియకాజ్ఞాని, స్వేషు కామ్యేము ను'ఖీషం= 
సమస్త కామ్యనుఖములయందును, శె సై=అయా సుఖములతో, నిస్స హక = కోరిక 
శేనివాండో, శేన=ఆ హేకువువేళ, సశ్వేహాం= చ నులందజియొక్క-, శే ఆనందాః = 
ఆ యానందములు, తస్య = = జానికి, నంతి = ణాన్న వి. 

తా, జ్ఞానికి సక కలోకీవు లొక, సుఖములందును నిస ఎఎ వాయే 

కాన, ఆ జీను లందజీయొక్క ఆనందమును జ్ఞానికి కల దని సు. 
అవ, జ్ఞానికి సర్వభోగములును కల వని చెప్పుచున్నాడు: న 

క్లో, సర్వ్యకామౌా_ప్రికేహోశ్రా యద్యాసాకీచిదాత నా, 
స్వటేహవత్సర్వబేహేప్వవి భోగా నవేశుకే, 83 
వ్యా. ఉవపాదితమర్ధము వసంహారతి.___.నర్వేతి. ఇదానీం వకాంశరమాహా.- 

యడేతి. యథా న్వబేహే ఆనందా కారబుద్ధిసా తీ ల్వేనాన ౧దిత్వమిత లేష్వసి 

-జేహేషు కద్వదిక్యర్థకి, 

టీ. ఏషా ఊక్తా = ఈ పె ౧౮ శ్లోకములలో చెప్ప(బడిన యర్థము, సర్వకామా 
_ప్టీక = సర్వకామిప్రాప్రి పీ యగుశు. . యద్వాజలేనిచో, సాక్షీచిదాత్ర నో=కన బ సహోనం 

SE 
ధమును నెజుంగు వాక, చేశ, స్వదేహవల్ = కన చేవామువలె, సర్వ చేసేము అవి= 
అందలని జేవాములయందప, భోగాక=భోగములను, అవేక్షశే=చుచుచున్నా(డు, 



వీదా ర్థనంద వ్ర వ కరధాను. 
వ 

తా, జ్ఞాని సర్వబుద్ధిసాతీ. యగు బ్రహమే 'యసుశున్నాళు 

కాను తన న చేషామంకలి యోనందమును చెలిసికొనినట్లు, తాను పొడు: 
ఇతరుల బుద్ధులయందలి యానందనును చెలిసికొనుచున్నా (డు. అందుకే 

జ్ఞానికి సర్షజీవులయొక ,_ ఆనందనును ఆతండు సాకీస్వరూపుం ఢగుట్ల. 

పెలన గలుగుమున్నది, 

ఆవ, అజ్ఞాని కట్టి యానందము లే దనుచున్నాందు:--- 

న్ అజ్ఞస్యా" పస్యతద_స్తే సేవ నతు తి కిరబోధతేః, 

ఇయ వేద సోఒశ్ను తే సరాషన్మా_మానిక్య బ్ర వీచ్చు]తిక _ షత 

వ్యా. ననూ క్త ప్రకాలేణాజ్ఞ స్యావి సర్వానందస్ర్రూ ప్రి STS ప్యాన్ 

సర్వబుద్ధిసాథ్యవామితి “భాగ న న్షమక్యావలక్ట స్యేళి ఉకార. కమనీయ 
కో ల్ 

(శ్రుతిం ప్రమాణయలి...-వేచేతి. గుహాయాం నిహిళం, బ్రవ్మ యో వేద సః 
ఇతి యాజనొా, 

/ 
శా 

టీ, అజ జ న్యజఅజ్ఞానికి, ఆబభోధక? = వివేశము శేకపోవ్చటవలన, ఏతత్ ణ్వ 

నూ వ్ర) =ఈ: సర్వశామా ప్ర వీ నా స్వేన = = "లేనే లేదు, శక్తి ప్రీ స్త్వహిజతృష్తి శ్రీయ 'నజు 

శేను యఃజఎన్వండు; వేదజబ, వామును తెలిసికొనుచున్నా టో, నణఖట్టి మనుజోయ, 

సర్వా కామాక్ జసమ స్త ఫేగములను, అక్నులే. = పొండుక్లు గ. శో షః 

శు తి, అబ్రవీత్ = చెసె స్పెను. 

న తా, ఆజ్ఞానికి జ్ఞాననుం చేక పోన్రట"వేత, సర్యశామప్రా క్తి క్ట గానీ 

తృష్పిగాని శేదూ, ప్రత్యగభిన్న ట్ర బృవాను నసరోత్సతః Fe 

జ్ఞాని సర్షకామనులను జెందు సని శై క్రైత్తుయక కుతంత్రం. జెళ్ళ 

బడినది. గన 

న్లో యద్యాా సర్వాత్తే కాం స్వస్య సామ్నా గాయంతీ త్య ణ్ = 

అహాన నోన్నం త న్నా. దశ్చేతి సామ్నా Auk i 

నవ్యా చహవ్యవన సంచరి ton FE 

టీ యదా( = సె కుడు వతములును గానియడలు న్వస్ట = తనయ! fii 
Oa 

సర్వాక తాం = సర్వవ్యావకక్వనును, సర్వదా = ఎల్ల కాలసేముండకు సాతుత్తు = 
సామ్మశ్రు తులవేశ, గాయంతి = పొడుచు న్నారు... అకట న్య 



1010 శ్రీ వేదాంతవంచదళి, చతుక్టళ వ్ర కరణము . 

మనియు (భోగ్యము ననియు, తథా = అట్టే అన్నాదళ్ళేతి = భో క్ష ననియు, 

సామ్నా = సామ శ్రుతిబే, అధీయౌతే హి = చెన్పంబడంచున్నది. 
కాం యా 5 . డి తా, జ్ఞాని యెల్ల స్పుడును, నేనే భాగ్యమును నేనే భో కను 

ఆని యిట్లు సామగానముం 'చేయుచున్నాండు, 

న్లో. దూఖాభావశ్చే కామా ప్రీపే స్యౌవం నిరాపి తే, 

J] SE రం ప ర వీ విజి కృత కృత్యత్వమన ను ప్రా ప్తహా కిక మాతు తామ్ ె 

వ్యా. అతీత గంఖేన సిద్దమర్థం సంక్షీ ప్యావా_దుకఖేతి, 

టీ, దుఃఖాభావః = (జ్ఞానిక్సి దుఃఖము లేకండుటయు, క+మా్షిశ్చ = సర్వ 

కామస్రా ప్రియు; ఉభే = ఈ ెండును, నిరూపితే హి = వెప్పంబడినవి గదా! కృత 
కృృత్యత్వం = చేయంబడిన సమ _స్తకార్భములు గలవాడై యుండుటయు, అన్నివనుల 

ననర్చినవాం డగుటము, ప్రావప్రావ్యత్వం = పొందంబడిన సమస్త ఫలసమూసనాముూ 

గలవాడై యుండుటయు, ఈత్ష్యతాం = ఏక్షింవంబడుంగాక, 

౨ వోడు మ ఈం తా. వై న్లో కములందు జ్ఞానికి దుఃఖము లే దనియు, సర్వభోగ 
ములయొక్క్ల ఆనందము కల దనియు జెవ్చంబడెను, ఉ_గ్రర W ౦థధమునం 

కరన వపావఎత వాంబడ చాతని కృతక ఎత్య్ కగమునుు, స్రా_ప్పసాహ్మత గ్రైమును జెప్పంబడును, 
అవ. ఈ విషయమును కృ ప్లిదీవమున( జెప్సితి మని స రించుచున్నా (డు: 

న్లో, ఉభయం తృ్ప్పిసే హి స సమ్యగ న్థాఖరరితం, 

త నవా, తానుసం భేయాః శోకా బుది ఏిశుదయే, 39 ఆ ఎవాత్రానుసం భయా న్హ్ కా బుద్ధి౦ిశుద్ధ 
వ్యా. ఆ విశిష్టం కృతకృత్యళ అ ప్రావప్రావ వ్యత్వమిత్యుభయం తి సీదీాపీ 

దృష్రవ్యమిత్యాహా---త ఏ వేతి. 

టీ, తృ _ప్పిదీయేజుకృ ప్రి దీవమునందు, అసాభి?=మాచేత, ఉఊభయంజకృతకృత్యత్వ 
మును పౌప్తప్రావ్యశ్వమును, సమ్యక్ = నవి స్తరము గా; తరితేం సొ = మె పంబ డెళు 

గదా. తే వవ న్లో కారదు న్లోకము లే, ఆ త్ర్=ఈ సందరగ్భముసందును, బుద్ది విళుద్దదమీజ 
4 బుద్ధియందు సంచేవా నివృ శ్రికొఆక్క, అనుసం భేయా3 = జ్ఞ ప్లీకి తెచ్చుకొనం దగును, 

© 

కా జ్ఞానియొక ,_ కోను లొ_పనాస్టిక్టనమును 

త్రి వీ దివనునం జక్క_యగా నిరూపింవయిడినవి, ఇనినే ఈ సందర్భనుంన 
జ్ వీకిం చెచ్చుకొనవలె లెను, 



విద్యానంద వ్రశరణము 101] 

అవ జ్ఞానికి కృతకృత్యత్వమును జెప్పు చున్నాడు; 

ర్తి (5 ల కరి 9 న్లో ॥ ఐహి కాముప్మిక వ్రాతనద్ధె ము న్తేశ ఎ సిద్ధయే, 

బహుకృత్యం ఫు రాస్యాభూ _త్పత్ప్చర్యమధునాకృతమ్. 'ర్షీ0 

టీ. అస్యజ=ఇకతనికి, పురా = జ్ఞానోదయమునకు మున్ను; వఐహిశాముష్మిక వ్రాత 
సిద్ధః = ఈ లోకముయొక్క్యయు, పరలోకముయొక్క_య్య, ఇష్టవన్తుసం పొదన ము 

కొ అకు, ము కేశ ఏ) = ము క్టియొక్క, సిద్ధయే = సంసారమునక్రు, బహుకృ్ళత్యంజ పెక్కు 

కార్యములు వేయవలసీనవి గా అభూల్ = ఉండెను. అధీనా = జ్ఞానోత్స త్రి తరు 

వాత తత్చర్వం = అ చేయవలనీన కార్యము లన్ని యు, కృతం = చేయబడిన ల్లో. 

తా, క్ఞానోత్చ్తి త్రిక పూర్వము విదాషంసునకు చేయం దగిన 

కార్భనము లెన్ని యో యుండెను, తత్త్వజ్ఞానోదయానంతరను అట్టి 

కార్యము లన్నియు చేయంబడిన వగును. జ్ఞానికి చేయవలసీన కార్యము 

చేవియు నుండను, ఆందు ఏ కనియే, జ్ఞనిని కృతకృత్యుం డందురు, 

అవ, కృతకృత్యు డగుటవలన నే జ తృప్తి గలుగు చున్న దని చెప్పా 

చున్నాడు; 

న్లో, త దేతక్తృతకృత్యతం ప్రతి యోగివురస్సరం, 
' అనుసందథ దేవాయ మేనం తృవ్యతి నిక్యశళః _. 41 

టీ. అయం=రః విద్యావంతుడు, తత్ ఏకత్ కృతకృత్యత్వం=అ యా కత 

కృత్య త్వమును, వ్రతియోగ పురస్సరం = ప్కతియోగిపురస్సరముగా, అనునందధల్ = 

అనుసంధానములచేయుచు, వీవం=కః రీతిగా, నిత్యశః = ఎల్లవ్వుడును, కృష్ణ క్వేవ = 

కిని బెందుచున్నా (డు. 

"తా, జని వ్ర Ey యోగివృరస్పరముగా కృతకృత్యత్వము నను 

సంథానము చేయుచు నిష్యకృప్పు (డె యుండును. 
మి [a QQ 

అవ, జ్ఞానికి, ఇబ్బు లకువలె సంసారదుఃఖము లే దని చెప్పుచున్నాడు" 

* దు అనో బె గ సంసరంతు కామం వృకెద్య -వేళ్లయా, 

వరమానందపూర్లో హాం సంసరామి కివిచ్చయా. 42 bs 

టీ. దుఃషఖన $=దు[ఖము6 జెం చెడి, అజ్ఞాక= జ్ఞానవిహీనులు, పుత్రాద్య పీక్షయ 1= 
మ్ జీ _ ఇ 

పుత్రులు, భార్యలు మొదలుగాం గల వారలయందలి ప్రేమ వేత కామంజఎక్కువ గా, 
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సంసరంతు = సంసారములో వడియుందురు గాక, వరమానందఫపూర 8 = ఊకఠ్కప్ర ర్ టె 
మైన బ్రహానందము ననుభవించెడి ఆవాం = నేచు కిమిచ యా = ఎట్టి కోరిక చేత, 

సంసరామి = సంసారమును జెందుదునుం 

తా, ఐహికనుఖావేకుగలవారు భా ర్యావు కృదికమందలి సమె 

చేత దఃఖమును పొందుచు సంసారములో జిక్సియుందురు. ఆంతియ 

కాని బ ద్రిహ్లోనందనిమగ్ను( డై ఉన తత్ర _క్తీ ఏజ్ఞని శన్న టికి సంసార మను 

నది తేద 

అవ, జ్ఞాని వై దికకర్శానుస్టానము. జేయువారి కన్నను నధీకుం డనుచున్నా(డు!.- 

న్, అనుతిష్టంతు కర్తాణి సరలోకయియాసవ్య, 

సర్వలోశాత్త కః  కస్తారనుతిషామి కేం కథమ్. 48 

టీ, పరలోకయియాసవ8 = స్యన్దాది లోకములను కోరెడివారు, కర్హాణి = వేద 

చోదిశకర ములను, అనుతిస్థంతు = చేయుదురుగాక. సర్వలో కాత క$ = సమ స్తలోక్త 

ములకు స్వరూవభూతుండ నైన నేను, కస్తాజ్ =వీ కారణమువలన, కిం=వీ కర్శమును, 

కథం = ఏ విధముగా, అనుతిష్టామి = అచరించెదను, 

"తా. పరలోకములను ఇచ్చయించెడి వారలు జ్యోతిష్టోమాది 

కర్మ ముల నాశరింతుకు గాళ్, సర్వలో శకాత్త కుండ నై న నే నెందులకు 

కరో రృముల నాచరించెదను ? ఆతంటే ; పరలోకస్గారావుం ద డగుటవలన ఆతనికి 

వరేలోకహాం ఛయు "లేదు. అందువలన కర్త మూలం చేయవలసినది లేదు, 

నో, వ్యాచకు కాం ణే శా న్రాణి చేదాన భ్యాషయంతు ఇ వొ, 

యే త్రాధికారిణో మే తు నాధికారోఒ క్రియత్వతః, 44 

ట్రీ, అత్రజళఈ ప్ర ప్రవ చంచమునందు దే = ఎవరు, అధికారిణః = అధికారముగల 

వారో, తేజవారు, శా స్త్రాణిజశా స్త్రములను వ నా చత తాం=జళిమ్యులకుం జెర్వుదురుగాక, 

'వేదాక్ =చతు ల్వేదములశు, అ ధ్యాపవయంతు వా=అధ్యయనము చేయించిన జేయింతురు 

గాక. మే తు=నా కయితే, అక్రియక్వకజనిష్కి )యా స్వరూపుండ నగుటవలన, అధి 
కారః=వేదాధ్యయనము చేయుటకుంగాని చేయించుటకుయగాని యధి కారము, గ=లేదు. 

తా 'వేడాధ్య్యయ నాధి కారము గలవారు అధ్యయనము చేయు 

దురు గాక, పులే చేయింతుకు గాక, నికి... యాస్వరూవు(డ నగుట 

చేదాద పునాది న వలన జని నగు నాకు ని పెదాధ్భ్యయనా థ్యాపనాధి కారము లేదు, 
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అవ. జ్ఞానికి స్నానకెచాదులయందును వాస్తవమైన యిచ్చ లే దనుట:.- 

నో ని ద్రాఫికే స్నానకౌచే నేచ్చామి న కరోమి చ, 
ద్రహ్రరశే శ్నత్క_ల్పయంతి కిం మే స్యాదన్యకల్పనాత్ , 45 

rn నిద్రాభిమ్నే = నిద్రనుగాని భిత్నుగాని, స్నానకౌచే = స్నానమును గాని, 
శాచమునుగాని న ఇచ్చామి = కోరను) న కరోమి = చేయను. ద్రష్టారః = నన్ను( 

. జాచువారు, కల్పయంతివేత్ = కల్పించుచుందులేని, ఆన్యుశలునాత్ = ఇతరులు 

కల్పించుట వేత మే=నాక్కు కిం స్యాత్ = వీ మగును?! బాధగాని, చ్రళశ్యవాయము 

గాని లే దని భావము, 

"తా, నిద్రాఖితములయందుం గాని, స్నానశె "చాదులయందుం గాని, 

జ్ఞానికి కొఅత లెదు. క_ర్షృత్వమును లేదు. జ్ఞానిని జూచెడునా 
రాతయ కర్మనులను చేయకున్నాం డని కల్పనను చేనెదరు. ఇతరు 

లట్లు కల్పనము చేయుటవలన జ్ఞని శీమియు బాధ లేదు, 

అవ, చె యర్థమం దింకొొక్ర దృష్టాంతమును జెప్పు యున్నా (డు 

నో గుంజాప్రుంజాది దే వ్యూత్ నాన్యారోసితవహ్ని న్మా 

నాన్యారోపితసంసారధ ర్థానెవవుహం భే. 46 

టీ, అన్యారోపితవహ్నీనా = ఇకరులచే కల్పిందబడిన యగ్ని చేత, గుంజా 

పుంజాది = గురిగింజలరాశి మొదలగునడి, న దేహే వాల్ = దహింవ లేదు, ఏవం = ఈ 

విధముగా, అనాం = నేను, అ న్యారోితసంసారధర్థాక్ = ఇతరులచే కల్నింవంబడీన 

సంసార భర్య ములకు, న భజే = పొందను. 

తా, గురిగింజల పొదదగ్త్గర, గురిగింజల కన్నను, "తెలివిలేని 
కోతులు మొదలగునవి యన్ని గా నారోవించినమాత్రమున ఆ గురి 

గింజలరాశ యంతయు దచహింపంజేయనట్లు, అజ్ఞనురచే జ్ఞానియం 

దారోపింపంబడిన సంసార థర్మములు జ్ఞాని శేమీయు భాధ గలిగింవవ్చు. 
అవ, జ్ఞానికి శ్ర వ వణాదికమాలోకు అవసరము లే దని ఇెవ్వుచున్నాండు:.... 

క్ల. శృణ్వంత్వజ్ఞాతత ళా గ సే జాొనక్షా కస్తాద్భ్భణోమ్యుహం, 

. తాం సంఛయావన్నా న మ స్యఒహమసంళ యః, 47 

టీ. అజ్ఞాతకత్త్యాఃి : అ బ్రహృస్వరూవము చిఅుంగనినారు, శృణరంతు అ శ్రవణ 

మును శేయుదురు గాక. అవాం = నేను జానక్ = వరత శ్లషము నెజింి, కసత జః 
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ఎందు నిమిత్తము, శృణోమి = విచెదను? నసంశయావన్నాః = సంశయములు గలవారు, 

మన్యం తాం = మననము చేయుదురు గాక, ఆసంశయెకి = సంచేవాము లేని, ఆహం = 

చేను న మన్యే = మననమును చేయను, 

Eh బ్రహ్హతే _క్త (మును తెపియనిబారు శ్రోవణమును చేయు 

దురు గాక. సంశయము గలవారు మననమును చేయుదురు గాక, సందే 

వాము లేక వస్తుత త్త కష్టమును ఎఆకింగిన జ్ఞానికి ల్స్ వణమననాదులతోం 
బని లేదు, 

అవ, అటే నిది ధ్యాసమును కాని కక్క_ణ లే దని చెప్పుచున్నాయడు; ఆజాను 

న్లో, విపర్యసో నిదిధ్యానేత్కి. ఛ్యానమవివర్యయే, 
'దెహోత్మత్వవిపర్యాన సం న క దాచిద్భజామ్యు హామ్. oo 

ట్రీ, విపర్య స్త = విపరీతభానము గలవాండు, నిదిధ్యా సేత్ = నిదిధ్యాసమును 

"జేయు: గాక. అవిపర్యయే = విపరీశభావము లేనివాని విషయమై, ఛ్యానంజనివి ధ్యాస 

నము, కిం = ఎందుకు? అహం = నేను, కదాచిత్ = ఒక ప్వుడును, దేవాక్ర త్వవిప 

ర్యానం = చేవాదికమే చే నసెడి వివరీశభొవనను న భజామి = పొందను, 

ఈ, 'చేహాదిక మే యాత్ర యనెడి విపరీతభావము గలవాంకు 

నిదిధ్యాసనముః జేయవ లెను గాని, అట్టి వివరికభావనము లేక యథార్థ 

మైన ౧దేహేాం ద్రియాదివిలకుణమైన్స బ్రహాస్వరూవము _ నెణీంగిన 

జ్ఞానికి నివఛ్యాసనముతోం బని లేదు. 

అన మనుమ్యుండను చే నఇెడి వ్య వహారమును, చేహాదికము నే నని యఖిమాన 

మును "లేకపోయిన నెట్టు చేయగలం డనినం జెవ్వచున్నాండు:--- 

న్లో, అహం మనుష్య ఇత్యాదివ్యవపహోరో వినాష్థముం, 

విపర్యాసం చిరాభ్య_స్తవాసనాతోఒవకల్పతే. 49 
ట్రీ అహం = చేను మనుష్య! = మనుమ్యుండ నచెడి, ఇత్యాది వ్యవహారః = 

ఈ మొదలగు వ్యవవారము, అము౦ నిపర్యానం వినాపి = ఈ విపరీతభావనము "లేక 

పోయినను, చిరాభ్య స్తవాసనాకః = చిర కాలమునుండి యభ్యసింవంబడిన నంస్కార 

వళము7గా, ఆవకల్ప తే = కలంగ వచ్చును. 

తా. నేను చనుష్యందను నేను బ్రౌహణుండను అను మొద 

"లేని బానికిని, సీర శాలాగత వాసనావళముగా ఖనవమ్చున 
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అవ. ఇట్టి వాసనా నివృ ర్తికొఆజునై నను నిదిధ్యాసనమును చేయవలదా యనిన 

జెప్పు చున్నాడు; 

నో ఆరబ్ధకర్శణి జీకే ణే వ్యవహారో నివర్హల్తే 

కళమయే త్వసా నై నెవ శామ్యేద్ధ్యానసహ్నస్త సతః 50 

జ్ ఆరబ్ధకర్శ ణి ప్రారజ్ధకర్మః శశీ న నతి = తయింపంగా, వ్యవహారః = నేను 

మనుష్యుండను లోను ముదల వ్యవహారము; నివర్దలే = నివర్థించును. ఆసౌ = ఇట్టి 

వ్యవహారము, కరాతయే డా ప్రారబ్ధకర్య తయించన పుడు, ఛ్యానసహవాస్యళ8 = వేయి 

'ఛ్యానముల వలనను, నైవ శామ్యేల్ = పోనే పోదుం 

తా, నేను నునుష్యుండ ననెడి వ్యవహారము ఆరబ్ధపర్యంతమును 

ఉండ్ యది నశింవగానే నశించును. ఆరబ్ధమీయమను నివ యెన్ని 

థాళ్టనములు వేసనీనను ఆ వ్యవహా హారము పోదు, 

ఆవ. ఇట్టి వ్యవహారము హెచ్చు గాకుండం జేయుటడై నను నిదిధ్యాసనము 

చేయరాదా యనిన. జెప్వుదున్నాండు:---- 

న్, విరళత్వం వ్యవహ తేరిష్టం చేద్ధ్యానమస్తు శే, 

అబాధికాం నన హృతిం సశ క ఛ్యాయామ్యుహం కుతః, Ol 

టీ. తే = నీకు వ్యవహ లే? = వ్యవహారముయొక్క,  విరళీళ్ష్ణం = వలుచ 

దనము (తిపోవుటు, ఇప్రం చేత్ = కావలె నంటివేని, ధ్యానం = నిదిధ్యాసనము; 

అన్తు = ఉండుగాక, వ్యవహృతిం = వ్యవహారమును, అబాధికాం = బాధ కలిగింపని 

దానినిగా, పళ్యక్ = ఎలకీంగిన, అవాం = నేను కుతః = ఎందుక ధ్యాయామి = 

ఛ్యానము చేయుదును. 

తా వ్యవహారమును త్యోంపవ తె నని కోరిక గలవాయు థ్యాన 

ముంచబేసీనం చేయు. గాక, వ్యనహారమువలన నా శేమియు బాధ లేదని 

యెణీంగిన వానికి దానిని వ్యోంపవ లె నని కోరికయే యుండదు, ఆందువలన 

వానికి ఛానముతో బని చేదు. 

అవ, వితేవ నివృర్తికొఅశకైనను ఛ్యానము జేయరాదా యనిన జెప్ప 
చున్నా (డు 

శ్లో, వికేపో నాస్తి యస్తాన్నే న సమాధి స్టలో మవ, 
వితేపో వా సమాది ర్యా మనసస్సా్యాకి కారణా ర్ల 



1016 శ్రీ, వేదాంతపంచదశి, చతుర్దశ ప్రకరణము 

టీ, యిస్తాల్ =ఏ పౌతువువలన, మే=నాకు, ఏిశ్నేవః=చి త్తచాం చల్యము, న = 

లేదో, శళః$=ఆ హేశువువలన) మను = నాక్క సమాధిః = చి త్తనిరోధము, న = లేదుః 

విషేపో వా=ని కే వముగాని, సమాధి ర్వా=చి త్తెక్యాగత గాని వికాొరిణక=దికారముగల, 

మనసః = మనస్సునకు స్యాత్ = అగును (మనోధర్య ము లనుటు) 

తా, ఎవనికి చి _త్రబాంచల్య ముండునో వాండు చి _త్తనిరోభము 

చేయవలెను. వికేపసమాధులు శెండును వికారి యగు మునస్సుయొక్క.. 
ధర్మములు, నిర్వి కారస్ఫరూ పుం డగు జ్ఞానికి సమాధియు నక్క_ణు చేదు, 

అవ, సమాధ్యనుభవము నంపొదింవందగిన బే కదా! యనినం జెవ్వుచున్నాందు:- 

న్, నిత్యానుభ వరూసస్య కో మేఒతా రానుభ వః వృథక్ , 

కృతం కృత్వం గ్రా పావణీయం పొ ప్రా ప్థమక్యేవ నిశ్చయః, ర్ 

టీ, ని త్యానుభవరూపస్య = ఎవ్వడు ననుభివన్వరూపుండ నగు, మే = నాకు 

అత్ర, = ఈ నమాధియందు, పృథక్ = వటిన, అనుభవః అనుభవము, కః = వీ 

మున్నది | ? కృత్యం = చేయవలసినది, కృతం = చేయబడినది, ప్రావణీయం = = పొంద 

వలసినది; ప్రాప్తం = ఫొందంబడినది, ఇల్యేవ = ఇట్లే, నిశ్చయః = = నిశ్చయము, 

తా, నిత్యము బ్రృహాస్వరూసము నేనే యనెడి యనుభవము 

గల నాకు (జ్ఞానికి కొ కొ ్ తగా సంపాదింహదగిన యనుభవ మే నున్నది? 

నేను కృతక ృమ్యు(డస ప్ర పా _ప్పప్హా ప్తనుష్ణుడను అనియే నా నిశ్చయనుం, 

అవ. ఇందుచేత శ్వేచ్ళోవృ శ్ర భు ఘుటించునే యనినం జేవ్వుచున్నాండు:- 

న్లో, న్యవప 'రో లౌకికో వా ఛ్వాస్త్రీయో వాన్య థావి వొ, 

మమాక కుర లేవ పస్య య థారబ్ధం వవర్తల మ్, bh 

టీ, లౌకికో చొ = లోకసంబం థధమెన చెనను; శాస్త్రీయోవా = శా స్త్రసంబంధ 

"మైనను, అన్యభాపీ వా = నిషిద్ధరూవ మెనను, వ్యవహార! = = వ్యవహారము, అకర్తుః = 

కర్తను గానట్టియు ఆలేవస్య = =భో _క్షను గానట్టియు, మమ = నాకు, ఆరజ్ధ్ఞం యథా = 
ప్రారభ్థానసారమ్యూా, ప్రవ ్ ర్థ రతాం = ప్రవర రించు6 గాక, 

తా, లౌకికవ్యవహారము (స్నానభితమాదికము) శాస్త్రీ య వ్యవ 

జారము (ప్రణవజపము మొదలగునద్సి, నిషి సెద్దనస్థవవశరమును (స్త 

నిషిద్దమెన పను లన్ని యును) ప్రారజ్ధకర్థానుసారముగా ప్ర వవ_ర్చించు. 
య 

గాక. కర్శృత్వభో_క్తృత్వములు "లేని నన్ను అట్ట చ వ్యనహార 

'చమియు6 జేయ లేదొ, 
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అవ. లోకాన గ వార్థ “మెనను కర్మ ఛ్యానాదులను చేయవలదా? యనినం 
జెపవ్వుచున్నా (డు; 

నో అథవా కృతకృతో సఒపి లోకాను గ గ్రహా కామ్యుయా, 
థాన్మీ స్రియేెణై వ మారే దో వ శ్రంహం కా నును శత ర్ర్ 

జ ఆధ వా౭ఆట్టు గాక, సృళృర్యో ఒకళ్ళ శార్టుడ రై నైనను లోకాన్యుగ వా 
'కామ్యయా=లోక్రము నను గ గహింపవలె నడి కోరికవేత, ఇా వీ చ్రీయేణ = శాస స్రమరదుం 
జెప్పంబడిన, మా శ్లేళి శ హమారే ర్రనున చే, అవాం = చేను, వశ్చే=వ _ర్టీించెదను, మమజనాకు, 
కా తతి=వమి లోటు ! 

ఖా * కృతకృత్యుండ నై నైనను లోకమును బాగునజచుటకొటకు 
శాస్త్రానుసార మగు మూార్షనుంన నే వర్థించెదను, అట్టి వ్భవహారముచే 
నా వం! భూ లేచు. 

ఆవ. ఈ శరీరాదు శే వ్యవహారము చేయుచున్న ను జ్ఞాని శెట్టి విశారమును కలి 
గింవ వని చెవు చున్నా డు? 

శ్లో, దేవార్చనస్నానకౌచభియాదొా వ ర్రఠాం వపు, 
తారం జవతు వా _క్రృద్యత్పఠ తాామ్నాయను స్ట సకమ్, 56 

న్లో విష్ణుం థ్యాయతు ధిర్యద్యా | బృప్యోనంటి వి విలీయతాం, 
సాథ్యహం కిం దిదస్య త్ర, న కశ నావీ కారయే. లీ? 

టీ. వపుః=కరీరము (ఉపాధి, చేవార్చనస్నాన కౌచభికూడా జ్యా దేవార్చనము, 
స్నానము, శౌొచవిధి భిక్ష మొదలగువానియండ్ను వ ర్షతాం = ఉండుగాక. చాక్ ఇ 
వాక్కు తారం = (వృణవమునుు జపకు = జవీంచుం గాక తద్వల్ = అటువ లె, 
ఆమ్నాయము సకం = ఉపనిషచ్చా స్త్రమును వఠతు = పఠించుం గాక ధీకజబుద్ధి, విన్గుం= 
విష్ణుమూర్తిని ధ్యాయకుజ=ధ్యానించుం గాక, యద్వా = ఆటు గాకన్న, బ బ్రవనంచేఎ 
బ్రహూనందమునందు, నిలీయళాం = లీనమగుం ర్ట అక్ర, జ ఈ బుద్ధాదివ్యనహార 
విషయమై, సాశీ = సర్వ సాక్షీ నగు అహం = నేరు, కంప దవీ = కొంచె మెనను) న 
కుల్వే = "వేయను. నాపీ కారయీ = చేయింవను. 

తా. శరీరము చవార్చనస్నా నకౌచభిమాది కార్య ములయందు 
వర్తించుచుంతుం గాక, వాక్కు. సృణావమునుగాని ఉవనిషదాది వేదాంత 
శా స్త్రమునుగాని యుంచ్చరిం చు? గందం గాక, బుద్ధి విష్ణ్టమూర్టిని 
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ఛా్య్యానించుచుండుం గాక, లేదా బ్ర హానందమందు విలినమైయుండుం గాక, 

వీని కన్నిటికిని సాశీ నగు నేను ఎన్దియుం జేయువాండను గాను, 

చేయించువాండనుం గాను, 

అవ. బ్రవ్యవిదునియొక్క స్థితిని జెప్వుచున్న్నా"డం:-- 

శ్లో, కృళకృత్యతయా తృ్షుః ప్రావపావ్యతయా పున్క 
తృహ్య న్నేవం స్వమనసా మన్య లేఒసౌ నిరంతరమ్, న 

న్లో ం ధన్యాఒహాం ధనో్యఒహం నిత్యం స్వాక్షానమంజసా పది శ 

ధన్య్వాఒహం ధనో్యోఒహం బ్రృహానందో విభాతి మే స్పష్ట 59 

న్, ధనో్యోఒహం ధనో్యఒహం దుఃఖం సాంనసారికం న వీ'శఒద్యు, 

ధన్వోఒహం ధనోాఒ హాం స్వన్యాజ్ఞూనం పలాయితం కాషవీ, (0 

న్, నాం (| హొం క _ర్హవ్యం మేని న్యతే కించిత్ , 

న్వోఒహం ధనో హం ప్రా పౌ ప్పవ ష్టం సర్భమద $ సంసన్నమ్, 6! 

న్లో, సలం ధనో్యఒహం క్స్ ప్తె కోపమా భ వేల్లోశ్చే 

ధన్వోఒహం ధన్యోఒహం ధన్యో ధన్యః పునః పునర్థన్యః, (2 

. అహో పుణ్యమహోే పుణ్యం ఫ ఫపితం ఫలితం దృఢం, 

అస్య పుణ్యస్వ సంప “అేరహో వయమహఃో వయమ్, 68 

తా, ఈ వ వె శ్లోకములకు అర ఈ ర్ధ తాత్పర్యములు త త్రి విదీవము చివర 

(వ్రాయండి డినవి, "అన్నటం జాడ గును, బ్రష హోనందము గలవాండు 

కృతకృత్యుం డనియు, సప్రాప్తప్రా ప్తన్యుం డనియు, పృత్యగభిన్న బ్రహ 
సాశూత్యారముగలవాలో! దనియు, సాంసారికదుఃఖము లేని వాం డనిషే: 
అజ్ఞానరహితుం డనియు వర్ణింపయిడినది, అందుచే వానికి సంవూర్ల మైన 

కృ పి వీ గలదు కనుక బ ద్ర హ్లజ్ఞానియొ క్క. తృప్తి విని వర్ద ౦ చెడి త్ఫ_ప్టీ వీవివవుందలి . 

నో కములు తిరిగి యిచ్చట (వ్రాయయిడినని, అట్టి బ్రహ్షానందము చేత 'నేను 

ధన్యుంయను, నేను ధన్యుండను, నా పుణరము ఫలిపిచను అని ఆనంద 
సగ్టరూపుం డై జ యుప్బాంగు చున్నాడు. 

శ్లో, అహో శాస్ర్రమహూో శాస్త్రమవో గురురహో గురు 
అహో జాన మహో జాన మహో సుఖ మహో సుఖమ్, 64 

ర 
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తా, ఈ న్లోకమున్ను తృ ప్రినివమునందు చెప్పబడినది. తన 
గురువు శాస్త్రము జ్ఞానము, సుఖము వీనియొక్క మహిమనుగూర్చి 

ఆశ్చర్యము న కొందుచున్నాండు. 

అవ, ప్రశరణము నువసంవారించుచున్నా యువా 

ఆడీ శాన లాడి శ . షం న్ ట్రప్లోనంచాఖిగా గ్రంథ చతుర్ధ థార్టయ ఈరితం, 

విద్యానంవ _స్థదుత్స త్రిపర్య్ణంతోఒభ్యాస ఇహృ తామ్, గిర్ 

కంభం జ వ్ ' 
బ్రతి శ్రీవిద స్టిరణ్టశ్చతె ", పదాంతపంచదశ్యా్యాం, ద్రిహానండే 

విద్యానందో నాను చతుర్ధో౬థార్టయః, 

వ్యా, ఇమమ ధ్యా యార్థము పసంవారతి బ్ర వోనందాభిధ ఇతె, 

ఇతి వీ శ్రీను శ్సరమహాంసభరిన్రాజ కాచార్య శ్రీభొరతీ తీర్థవిద్యారణ్యమునివర్య 

కింక శేణ రామకృష్ణాఖ్యేన విదుషో విరచితే బ బ్రవ్యనంద వ్యాఖ్యా 

విద్యానందో నాము చతుర్ధ ఒ౬ధ్యాయః. 

టీ. బ బ్రహానందాఖీ ధే = బ్ర హ్యానంద మచెడి ఇఖా గ గృంథమునందు, చతుర్థం. 

ఛ్యాయక=నాస్టవ అభ్యాయ మున 'వద్యానందకి=ని ద్యానందను, ఈరితః = చెప్పబడి 

నది, తదుత్స ల్తివర్యుంతః = ఆ విద్యానందము గలిగెడివజక, అభ్యాస! = అభ్యాసము 

(బృహాభ్యానము, ఇమ్యతాం = వేయంబడం6 గాక, 

త్రి పహ్లోనంద మనెడి గ్ర ంథమునందు నాలవ యథాన్టయ మగు 

విద్వ్యానంవము శచుప్పంబదినది, కానన ముముతును లగువారు బ్రహ్ 

సామా త్క్కారవర స్టంచేము దృ'ఖా భార్టిసమును చేసీ తరింతురు గాక, 

ఇది శ్రీనిద్యారణ్యక్ళళం బగు వంచదళియందు బ్రవోనందమందలి 

విద్యానంద నును చతుర్ధా ధ్యాయము సనూ_ప్తము, 



వెధదాంతపం చదళి 
నా 

పంచదళ ప్రకరణము 

ప దప 

పషయానం౦ంద ప్రకరణము 

అవ. ఈ ప్రకరణమునందు జెప్పెడి యర్థమును సూచించుచున్నాండు:ాా 

స్లో , అథా త్ర విషయానందో ఇ బ్రహానంచాంశరూపభాక్, 

నిరూప్య తే ద్యారభూత స్థ స్త్రంకేక్వం శ్ర థు తిరగ. 1 

వ్యా, పంచమా ధ్యాయస్య ప్రతి పొద్యమర్గమావాజ.._ ఆతి, నను విషయా 

నందస్య లాకికత్వానోతశా స్తే నిరూవణ మను పవన్న మి త్యాశంక్య తస్య లొకికప (వ్ర సిద్ధ 

క్వేఒకి బ, 2 హానం బై చె కబేశత్వేన ర్జు బ్రవజ్ఞాన్ పయోగిత్వాదు క్ష క్ర మిత్యాహ.ద్యా శేరి 

రై నగరే కిం క ర్రహరమిక్యాకుశ్యావ-కదంశక్యమిర. 

బ్రవ్వనంచాంశకూవఖాక్ బ్ర ననందన్వ రావముయొక్క అంశను పొందిన, విషయా 

నంద=విషయాన౦దము, నిరూవ్య లేఐనిరూపిం బడును, తదంశత్వం=అ 
యొక్క అంశ మనుటను, శ్రుతిః = శతి, జ౫ె=చెప్పును. 

"తా, బ్రృహ్థోనందసాధన మగు విషయానంద మో సృకరణమున 

నిరాపింపంబడును' ఆ విషయానం వనము బ్ర ప్లోనందాంళ వుని శు తెయుం 

జెప్పుచున్న ది, 

బ్ర్రవాన ౦దము 

ఆవ, (శృుత్యర్గమును జెవ్వు చున్నాడు: 

నో సహోఒన్య పరమానందో రరాఒఖందటై కరసాత్త క 

అన్యాని భూ తాన్యేతస్య మా శ్రామెపోపభంజతే, ష్ 
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చ్యా. ఉదావ్భృాళాను వివిధాన్వప్ వృ త్తిము చ వాణ్ని ద్రూసత్వం ఛాతీ 

త్యావా= వృత్తిష్వితి. శాంతాసు విేశేషమావా---శాంతాస్వితి, చ శబ్దో౭.ను క్షద్వయ 

సముచ్చుయార్థక $4 

టీ. సర్వాసు = సమస్తమైన, నీతాసు వృ్తిషు = ఇట్టి మనోవృత్తులయందు 

బ్రహలాః = పరృబృవ్హాయొక్కు చిక్స వభెవతా = చైతన్య సభావము, ప్రతిబింబతి = 

పృశిబింబించుచున్నది. ఇాం తొసు=సా త్తి కకవృత్తులయందు, సుఖం చజఅఆనందస్వరూక 

ము —_ ర్ జి am ను (ప్రతిబింబతి= ప్ర తిఫ లించుచున్ని 

తా, వనోవృత్తులు 1, సా త్రీ షక, 2 9 రాజస, ని, శామసము లని 

మూడు విధములుగా నున్నని, వె వై రాగ్యము, స్సు, బిచదారర్థిము. వ్తవి 

సాత్తి సకవృత్తుల కుదాహూరణనులు, అత్యాశ యు, సే వ్రేమయు, ఫోోరిక్రయు, 

కోపమును ఈ మొదలగునవి రాజసవృత్తులు, మబిప్రు భయము మున్నగు 

నవి తానుసవ కులు. సాత్తి గ్షకము లైన యంతఃకరణవ ఎత్తులయంను వర 

బ్రహ్మ హముయొక్క జ్ఞా నానందస్భ రూపములు వ్ర తిఫలిం చును, 

అవ. ఈ చెప్పిన యర్ధమునందు శ్గు తివాక్యమును జూాపుచున్నా (డు! 
we | 

నో రూపం రూపం బభూవాసౌ వ్ర మావ ఇతి శ్రుత 

ఉపమా సూర్య శే త్యాది యమన సూత్ర కృతి ॥ ( 

వ్యా. ఉక్తా శతి వాక్యమర్థత। వఠతి-.-రూవమితి. తత్రైవ వ్యానసు "ల్రైక 

దేశం వఠతి._._.ఉప మేతి, అతనీవ వేతి సూత తస్య పూర్ష్టభాగః, 

టీ. అసౌ = ఈ పరమాక, రూపం రూవం = ప్రతిరూపమునందు, ప్ర వ,తిరూవకిజ 

ప్రతిబింబము, బభూవ = ఆయెను. ఇతి = అని, శుతి=కాఠక, శ్రుతి స నూ శ్రకృత్ = 

సూత్రకారు లగు చ్యాసాచార్యులు, సూర్య శే త్యాది = ఊదక్రమునందు ప్రతిఫలించిన 

సూర్య ప్రతిబింబము "మొదలగునది, ఉపమా = సాదృశ్యముగా, “నూ ర్ యామాస ౫ 

సూత్రమును చేసెను. 

తౌ, ఆ పరమాత్మ ప్ర తిశరీరనుునంచును ప్రతిబింబించిన ప్ర పతి 

బింబరూవము గా నున్నాడు అని కఠ శ్ తి చెప్పెను, సూత్ర శారు 

లగు వేద వ్యాసులవారు “అక వీవ చోబమూ సూర్య 'కాదివత్ ౫” అనెడి 

సూ త్రీ మునందు ఉదకమున వ్రతిఫలించి చిన సూ ర్యాదుల నుపమాన 

ముగాం జె న్చెను, 
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అవ జే వస్తువున కుపాథీ భేదము బే నానారూవళ్వము గలుగు ననుటకు శ్రుతిః. ము 

క్లో, వక వవ హి భూకాళ్తా భూతలే భూకే వ్యవస్థితః, 
ఏకళధా బహుభా వైవ దృశ్య తే జలచంద్రవల్ , 7 
వ్వా. స్వరూ -పతైశస్యోహధసంపర్యా న్నానాన్వే క్ర శు తిం వళతి-వఏకని వేతి. 
టీం భూ ఆాత్తా=వరమాత్మ , ఏళ నీవ హి సక్ ౫ ఒక్కడే అయ్యుండి, భూతే 

భూశేజప్రతి శరీరమునందు, ద్యవస్థికః = ఊండుమ. జలచం ద్ర వల్ =జలమునందు ప్రతి 
ఫలించిన చంద్రునివలె, వక భా= ఒక్క_ండుశాను, బహుధా మై పజబేక ఏిధములుగను? 

దృశ్య తేజకనుంగొనబడు చున్నాడు, 

EM "పరమాత్మ uh నక్కండై యుండియు, వ్రతశరిరము 

నందు, ఉనకమందూ పెశిఫ! ఎంచిన 4 చంద్రుని నికోగిది, _నహౌధిష్ళరూపముతే 
నానావిధములుగను, నా హం గసషరూపము నులచే నొక్కంయగను మూడ 
బడుచున్నాండు, 

వ, నిర ప | అవ, నిర్దుహ్టమైన జర (బ్రహ్హము ఒకచోట చిన్తాక్రుండుగా వ్రకాళించినట్టుక 

ఓకచోట చిచొనందములంగా (వ, కాళిచినట్లును చెవ్వుట నరి కొ దని శంకించంగా 
లే న Cen ఇ దృష్టాంముచే సమాథొన మిచ్చుచు న్నాడు: 

నో జల చే చస వష్ట్రశ్చందైి) ట్ో2 ఒయమసృష్టః కటుసే, జతే, ౧ 

విన్ఫష్టో నిర ల తరి స చ్ థె బ్ర్రహాని వృ్త ల్త్షు, ర్ట 

ల నను, రజ ఆ జ్ర పాణ క తవచిద్చిన్ళరు, భొనమితర్ర, చిదానందభాన 

ప్రవ ఇతి, ఉక్షమర్ధ్య దార్జాంి శీ గహ జయలి..రద్యదితి, 

టీ, జలే = బలమునందు, ప్రవివ్ద * ప్రతిబింబించిన, ఆయం చంద్రః ఇ ఈ 

చంద్రుండు కలుషే జలే = ముటీకి సవెయంటు అస్సప్ట$ ఇ స్పప్తముగా కనువడండు, 

సిర ర శేరి మో నీటియందు, విన ఎన్ 3=మిక్కించి స్పస్తముగాః గనవడును, శద్వల్ న్ 

ఆటువే, దస ను ట్రహామును; వృ గిష = సా గ్విక గాజన తానుసవృ త్రులయందు 

ద్వే ధాజవృత్తులమాచిస్య శోద ముచీ 'రిఎడు విధములుగా కన్సడుశు, 

నానా వర్మా దానం కన్నా); సమొక్కటి మైనను, స్వ నుట అన 

సా _్ల్షకవృత్తుం సంకు సృృష్టముగ'ను. రాజం ™ "మునే నృత్తులయం 

చంకన గాను ఒకే చంద్రుల సు ని ఖజలమునందగా మలిన జలనుంలో ఎను, 

త ద్వినిధము గాం గన్ననును, 



1024 శ్రీ చేదాంతపంచదకి, పంచదశ వ్ర కరణము 

అవ, దానినే చెవ్వుచున్నా (శు: 

న్లో, ఘోరమరాథాసు మాళిన్యాత్సుఖాంశక్చ తిరోహిత్కు, 
ప నత i వ తివింబనప్, ఈపనై్వైర్మల్యత స్తత్ర, చిదంశ వ్రతిపిం ఎనమ్ 9 

వ్యా. తదేవోవపొదయతి.---ఫూగో శే తి. 

టీ. ఘూగరమాఢాను=రాజస తామస వృత్తులయందు, మాలిన్యాల్ =మలినత్యే 
ముండుటవలన, నుఖాంచఛ = పరబ వాముయొక్క. ఆనందము, తిరోహితః = 

చక్కగా స్ఫురింపదు. త శ్ర=ఆ రాజస తామస వృత్తులయందు, ఈపల్ చై ర ల్యతః= 
కొంచెము నిర లకష ముండుటచే చిచంశ (వృతిదింబనం = జ్ఞానన్వరూవస్స్ఫూ ర్తి 

(అగును. 

తె రాజస తామన వృత్తులయందు మాలిన్య ముండుటశే, 

ఆనందస్వరూవము  స్ఫురింపదు, అట్టి వృత్తులయందును కొంచెము 
తో గ ॥ నైర్శల్య మున్నది గాన జ్ఞానస్ఫూ రి మాత్రము కలుగుచున్నది 

ఆవ. మణీయొక్ట్ష దృష్టైంతమును జెప్పు చున్నా డు 

ఎ వ్ గ జ్జ ప స స క న్, యద్యావి నిర్మలే సీరే వ హ్నృరొాప్ట్ర్యస్య సంక్రమ 
జో అగ న ప్రకాశస్య తద్వ క్స్యాచ్చిన్లాత్రో దర్భృాతి రేవ చ, 10 
న్యా. నను చంద్రోపాభేరుదకస్య దై విధ్యాదంళభానమువవన్న౦. ప్రకృతే 

తూ పాధిభూ తస్యాంతఃకరణ నై సక త్వా చే కాంశభానమ నుపవన్నమిత్యాశంక్య దృష్టం 

టీ, యద్వావి=ఇంకొక సతమునందును, నిర లే నీశే=న్వచ్భమైన నీటియందు, 
వహ్నః = అగ్నియొక్క_, బాస్థ్యస్య = ఉష్టత్వముయొక్క, సం,క్రనుకి=సం క్రమిం 

చుట కలుగును. ప్రకాశన్య = 'తేజోరూవముయొక్క.., నంక్రమ$ః = మేళనము న = 
లేదు. కద్వత్ =ఆటులశే, చిన్నాతోద్భూతికేవచ = జ్ఞానరూవముయొక్క స్ఫ్టూ_ర్హియు 
నగును. 

టీ ఎ కో క్ల జ తా, కేట యగు నీటితో అగ్నియొక్క_ ఉష (ము మార్రము 

సంక. మించును. తెబోరూపము సంక మింవను, ఆకే రాజన తొవమున ల టో | (౧ 

వృత్తులయందు పరబ హుముయొక్క_ చివంశము (జ్ఞాన స్వరూపము) ఒం UU షా 
మా శ్రీ ము స్ఫురిం దును గాని ఆనందాంన ము స్ఫురింపదు, 

అవ, సా తిక వృశులయంచు జూానానందములు శెండుశు గూరించు నని వెన 

చున్నాడు: 
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జో = అ న్స్. శాస్టే త్వొన్ట్యవ,కాశా ద్వావుద్భవం గచ్చతో యథా, 
రల జ 

ఖో ర్తి 
సౌాంతాను సుఖవై తనే తేకై వోద్భూతి మాష్ప్న తః, 11 
వ్యా. ఇదానీం శాంతాను వృ ్తిమ చిదానందరయోః వ్రలీతొ దృష్టాంతాంశర 

మావా. కా స్టే త్వితి, 

టీ, కాసే తుజక ట్రైయం చలే, చెళ్ట్ర ప్రశాళా చా = డాన్ఫ క్వ ప్త కాళశ్వ 
నుల శండును, యథాజవీ ప్రకారము, ఉద్భవం=పుట్లుటను, గచ్చతః=పొందుచున్న వో, 
తగెవ = అటులే శాంతాను = సాల్వికవృత్తులయందు, సుఖవై శన్యే = జ్ఞానానంద 
సిభాపములు కెండును, ఉఊద్భూతిం = ప్ర శాశమును, అప్పు తః = పొందుచున్న వి. 

తొ, అగ్ని యొక్క. పేడిమియు సృకాశ ౦బును నెందు కళ్ట్రయందు స్ఫురించుచున్న ట్లు సా_ల్హ్వీకవృత్తులయందు జ్ఞానానందములు రెండును భాసీంచును, 

అవ, శః వ్యవస్థ సాషభొవికంబును, అనుభవసిద్ధంబును నగు నని వెదు 
చున్నాడు: 
oy =) శ శ క cen) గ 

1 ॥ ఖో న్స్, వస్తుస్వభ వమా శ్రీత్య వ్యవస్థాతూభ 'యోస్పవమా, 
అనుభూత్యనుసా"రేఖ కర్సర్షతే రం ని మాముకమ్స్ 12 గ 0 " 

వ్యా, నన్వేవం వ్యనస్థా త క కీ త్యాళం క్యానా--వ వ్రత. తత్ర, శ్రీం నియామకమి త్యాళం'; బృహ. ను *రీత్రి 

యి 

మె లే; వన్తుస్వభావం = వ 
పెప్పంబడిన వస్తుధర్థ విచిత్ర స్భురణరూవ భేదవ్యవవోర 

స్తుస్వభొవమును, ఆశి క్యజఅనునరించి, ఉభయోః = శండింటి 
యందును, సమా జు తుల్యము, అనుభూత్యనుసానేణ ఇ అనుభవానుసొరముగా, నియా నుకం = హేతువు, కల్ప లే పీ = కల్చించంబడును గదా! 

తొ కట్టి యేం స్ు గృ ష్టాంతేదార్థాం తీకములయందు రెండింటి 
యయంగును, న స్తుస్వరూహమునుబ్ట సమానముగా నుండును, వస్తుస రూప మట్టు లుంయుటకు నను గ; 'రుసొరము గా "పాతున్ర కల్పిం చుకోొనవ లెను, 

అవ, అనరుధవమును అాపు చున్నాడు! 
నన ఘోరాసు న మూ ఢాసు సుఖానుభనో ఈత్యతలే, 

సొంగ "న్వవి క్వదిస్క. స్పృత్చుఖాతిశయ ఈత కామ్, 18 
వ్యా. అనుభూతి మీవ దర్భయలి.. న ఫఘాగిరాస్వితి, శాం కొసన్వ 'స్య్యానండ 

ప్రశాశోజ స్తీ సో౭కి క్వ చిళ్క్ళాచ్చిళ్ళు ఖాతిశళయో భవలీశ్యావా... శాంఠా' స్వీలి, 
సీబాంత.. గ్ర లీ 
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టీ, ఘోరాను=రాజసవృత్తులయందు, నుఖానుభవక=నుఖానుభవము, చేతు లే= 

అనుభవింపయబడదు. మూథాసు=తామన వృత్తులయందును, సుఖానుభవ$=నుఖానుభవము, 

న=లేదు. శాంతొాస్వపి = సాత్తిరకవృత్తులయందును; క్వచిత్ = ఒకానొకనియందు, 

కళ్చిత్ సుఖాలిశయః = ఒకానొక నుఖవెేేషము, ఈత తాం = ఆనుభనింపంబడును. 

తౌ, రాజస కామసవృత్తులయం దానందానుభవము కనుపడదు. 

సాతి గకవృత్తులయంనును, ఒకొ,_కని యమం దొకొ_కవిథ మైన యానంద 

స్ఫూ రీ గలుగును, 

అవ, రాజసతామస  వృత్తులయందు సుఖానుభవము లే దని స్పష్ట్రముగ ఇెప్పు 

చున్నాడు: 

న్ గృవా తే త్రాదివిసయే యదా కామో భవె త్సదా 

రాజసనార్థస్య కామస్య ఫఘోరత్య్వా _త్త్స్య నో సుఖమ్, 14 

వ్యా. పూర్వ క్షఘోరమూథనృ త్రిష సుఖాఖావమేవాఖినీయ దర్శ్మయతి--- 

నృవామేలై, తిః 

ట్రీ, సృవాయేశ్రాదివిమయే = ఇండ్లు తే కృము మొదలగు వాని విషయమందు, 

యదాజఎవుడు, కామ$జకోరిక, భవేత్ ఆక్టునో? రాజసస్య = రజ్యి సణోద్భవమైన, 

అస్య కామస్యజ=ఈ కోరిక, ఘోరత్వ్వాల్ = 'సయంకరమెన దగ టవలన, శస్య్థ=దానికి, 

సుఖం = ఆనందము, నో = లేదు. 

తా, గృహ మ్ g విళాదులయందు కోరిక కల్టనవుడుు అది ఘోర 

రూప మగును, ఆందవరన ఆ కావాము సుఖరూవము గాదు, 

న్ . సిద్ధ్యన్న వెత్య స్తీ స్తీ దుఖమసినా తద్వివర్ధలే, 

ప్రతిబంధే భవేతోో_9థో జ్య వా పృతికూలశః, 15 

వ్యా నుఖాసీగ్ధె దుఃఖం వర్ధలే త. సుఖస్య ప్రతిలో తు త్ఫో భవతి. సుఖా 

శ ద. EE ఇ క a భావే ౩ రణాం శరమాహ = బ్వేవో మతి, తత్ర వ్ర తికూలదుఃఖన్య స త్త్వాదిత్యర్థి8 

ట్రీ, (గృహ మేత్రాది విషయ!ఐగృహామే క్ర వితాదికము, సిడ్రే వసీద్ధించునా! 

నవాజలభింవదా ? ఇలి=ఆన్కి దుఖం = దుకిఖమ్బు ఆ స్లిజకలదు. ఆసిద్లౌ= సిద్ధి పనవుడు, 9 టి 

తల్ =ఆ దుఃఖము, వివర్ధ తే=వృద్ధి యగును. ప్రతిబం భే=గ్భహ కేత్రాదివిషయ నుఖము 

నకు ప్రశిబంధము గలిగికబ్వుడు; కో,ధ$=కోపము; భవేత్ =కలుగును.. వ్రతికూలత$= 

వలికళూలమమున యొడల, జ్య వొజు చ్యేషమయినను, భవేత్ = కలుగును, ఆలో ఆవని (వ్ర 
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తా, గృహమే. త్ర విత్తాదులు కల్లునా ? కలుగవా ? యని దుఃఖ 

నును, అని లభింపనవుడు దుఃఖాతిశయమున్సు ప్రతిబంధము కలిగి 

నప్పుడు కోపమును, వ్రతికూలించినపుడు ద్వేషమును కలుగుచున్నవి, 

అవ, తామసవృత్తులందు నుఖూనుభవము లే దనుట కీంకొక కారణము: 

న్లో అకక్యశ్చేత్ప్రతీకారో వివాదస్స్యాత్స చామసః, 

క్రో థాదిషం మహాద్దుఃఖం సుఖశం కాసి దూరతః, 16 

వ్యా. వరివోరస్యాశక్య తేక ఏీఘోదో భవతి. తస్యావి తామనత్వ్వన్న తత్ర, 

సుఖమి తా హ=---ఆఅశక్ష్య ఇవి, కొ, థాదిష్వి త్యాదయః స్పష్టా ర్థాః= 

టీ, ప్ర తీకార=పరి హారము, ఆశక్యశ్నేల్ = శక్యముగాని యడల, వివనాద8జకల 

నాము, స్యాత్ కలుగును, స$జ=లి వివాదము, తొనున ఆ తమోగుణముచే జనించినది, 

స్యాల్ = అగును. శ్రోథఛాదిషు జో శే క ధము, 'జ్వేషము, వివాదము కలిగినవ్వుడు, నుఖ 

శంకాపీ = సుఖశంకయు, దూరతః = దూర మగుటవలన, మవాద్దుఃఖం = అధిక మగు 

దుఃఖము కలుగును, 

క్యా తన కిప్టము గొని చానికి పరిహారము (డానిని నివారించు 

టకు) చేయుటకు. 'జేశం గానివోం గలహము కలుగును, అది తవెోగుణ 

నృ_త్తినలన( గలిగిన చంచ, బట్టు క్రోధ ద్వ్నేవనిబాదాదులన లన గొప్ప 

దుఃఖ మే కాని సుఖము "చేగమును చే దని భొవము. 

నీ భన Ho స 597 5 Hag న్ , "5 ము "భి హర్ష వృ త్రిశ్శాంగా తత్ర ముహాత్సుఖం, 

భోగే నుహ_గ్లరం గాథ ప్రసక్షానీస దేవ హ్ 17 

టీ, కామ్యలా భే = కోరిన విషయము సిద్ధించినపుడు కలిగెడి, హార్షవృ త్తి జు 

సంతోషవృ ల్లి, శాంతాజసా గి (కవ ల్లి యనంబదును. శృశ్ర=ఆ సా_త్ధ్వికవృ త్రియందు, 

మహుత్పుఖంజగొవ్న యానఎనము కలదు, భో యేజఇస్తవస్తు భోగమునందు, మహా త్తర౦ంజ 

అంశకన్న నధథికనుఖము అధ వృసకా ఇ తనకు లాభము కలుగు నని తోయనవుడు, 

కవదేవ హి = కొంచమెన సుఖమే (స్యాల్ = అగును, 

ఇళ్ళ శొను గోంన మయము లభించినచో హాన్షము గలుగును, 

అరి సాగి షకవ్భ త్తి యగును, ఇష్ట్రవ స్తు భోగనువలన లంకను గొప్ప 

సుఖము కలుగును, సుగుము కలుగం గల దని తోంగినప్పభు కొంచెము 

సుఖము కలుగును, 
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న్లో, మహా త్తమం విరశాై తు విద్యానం దే తదిరితం, 

వవం మాంతె తథాదార్యే శో భలోభనివారణాత్ . 18 

టీ. విరకొ తు = వైరాగ్యము కలిగినప్పుడు మవాత్రమం = మిక్కిలి గొప్ప 
యానంద మని, 'విద్యానంచేడవిద్యానంద మను నాల్లవ ప్రకరణమందు, ఈరితంజవెస్పం 

బడెను. వీవంజకః విధముగా, కూంతె=పీర్పు గలిగినప్వుదంను, తథా=అట్లే, 'బిదార్యే= 

ఊదారభావము గలిగినవ్వుడును, క్యోభధలోభని వారణాల్ = కోపము, రాసయు "లేక 

పోవుటవలన్వ మవా క్రమం సుఖంజగొవ్బ యానందము (భవేత్ = కలుగును.) 

తా, కో శ్రోభలోభనములు లేక, సపహానము, బొచదార్య్భము కలిగి 

నవ్వుడు నొపా సుఖము కబుగును, విర క్లి కలిగినప్పు డన్ననో, నిరతి 

శ్రయానందము కలుగు నని విదానందప్రకరణమున, 81.వ న్లోకమందుం. 
జెప్పంబడినది, 

అవ. ఈ సుఖము శాంత్యాదులు కలిగినపుడు సర్వానుభపసిద్ధమై యున్న దను 

చున్నాడు? 

న్గో , యద్యత్సుఖం భవే త్త త ద్న్ర వ వతిబింబనాత్ , 

వృ _త్తీష్వంతర్భఖా స్వ నిర్విఘ్నం ప్ర, వ తలిబింబనమ్, 19 

వ్యా సవం కూంత్యాదీనాం సీద్ధమి త్యావా---వృ త్తిష్వితి. 

టీం యద్యత్ నుఖంజనీ యే సుఖము, భవేల్ = కలుగునో, త తత్ =అయ్యది, 

(ప్రశిబింబనాత్ = చిత్స)తిబింబమువలన, బ్రహ్టైవ=బ్రవ్యామే యగును, ' వృల్తిషు = 

మనోవృత్తులు, అంత రుఖాసునలీము=అంకర్తు ఖము లగుచుండంగా, అస్య=ఈ పరృబ్ర నాము 

యొక్క (ప్రలి్ంబనం = పృతిఫలించుట, నిరిషఘ్నుం = నిరాటంకముగా కలుగును, 

తా. ఏ సుఖము కలిగినను, ఆది యంతయు బ్రహమే. మనో 
వృత్తులు అంతేర్షుఖము లై నయెడల, ఆ పాముయొక్క అనంద ప్రతి 

శుంబము పూరి ర్గాం గలుగును. 

ఆవ సర్వత, బ్రహ్మస్వరూ పానుభవమును 2 జావ? దలంచి యా బ్రహరూవ వమును 

జెప్పుళున్నాదన * 

న్లో, సత్తా చితిస్సుఖం చేతి స్వభావా బ్రవాణ స్త్రయః, 
మృచ్చిలాదిషు సత్తె సల్మెవ వ వజ కే నేతరద స యమ్, 90 

వ్యా ఇదానీం సర్వత్ర, బ్రహుస్వరూ పానుభూ తి ప్రదర్శనాయ తత్స షరూసం 

సారయతిస శతి. మృచచ్చిలాదిషు సన్హాశ్ర తృమిక్యర్థః ఫఘాోోరమూఢయోగ్ల ర్లషయో స్ఫళ్తా 

బె చే శాంతవృత్తా నచ్చిదానందాః త్ మూడి వ్యక్తం, 
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టీ, సత్తాజస త్తయు, చిలిక=న్ఫూ క్రియు, సుఖం చేశి=ఆనందము ననెడ్సి త్రయఃజ 
మూడును, ద్రవాణక = పర బ్ర వాముయొక్క, స్వభెవాః = లతీణములం, మృచ్చిలా 
దివం = నృుత్వాషాణాదులయందు, సత్తెన = సద్రూవత మాత్ర, మే, వ్యజ్య తే=కన్సట్టు 
చున్నది, ఇశరల్ దయం = తక్కిన క్టైనానందములు రెండును, న = స్ఫురింవవు, 

తె సచ్చిదానంనములు మూండును ట్ర హూలకు.ణములు, వ్చు 
IE జ న్్ రివ యు డు ఇ ల అలో ఈ 0 త్వాపూణకాదులయం బ్రహముయొక్క సద్రూపము మాత్రమే క స్పట్టు 
చున్నది వానియందు జ్ఞానానందస్ఫూ రి లేదు, 

ద SIN 9) 

( ము ఘు . $ గాధి సద శ్లో. సత్తా చితి క్వయం వ్యక్తం థీవృత్తైోసర్థోరమూడఢ రొరా, 
[1 న్ ప గ్ ఇళ వి కవ వ ¢) శాంతీవృలేౌ త్రయం హ్యక్షం మీశం ట్ర కెట్టేమారితమ్, 9] 

ళ్ జ ఆ అరే ఇ కు వ్యా. వినం సృవ్రవంచం ద్రీహాభీహికమితా గ్రనాామ్నిశ్ళ మితి, 

టీం ఘాోరమూఢ యో$=రాజసతామసము లై న, ధీవృత్తొ స్ట క=బుద్ధి వృత్తులయం దు, 
సశ్తా=న దూ వంబున్కు చిలి? = చిద్రూపమున్యు దయం = రెండుళు వ్యక్తం = భాకించు 

చున్నవి, శాంశవృత్తా = సాత్వికవృ ల్రియందు, (తృయం = సద్రూవ చిదూూ'పొనంద 
రూవములం మూండును, వ్యక్తం = న్ఫురించుచున్న వి. ఇ్ధం = ఈ విధముగా, మ్శ్రం 
బ్ర = మాయాళబలిత బవాము, ఈరితం = చెప్నంబడెను. 

ణా, రాజసకశొామసన త్తులయ రదు సదూూవచి చూవంబులు 

మాత మే తో౭చును. సాతి ్షకవృ ల్రిమందు నచ్చిదానందరూనములు (J) PN =) Pe 

న న, అనో నళ TY po ఆగ్ జో మూండును తోచును, ఇట్లు నూయాశబలిత బ్రహూస్వరరూవము చప్ప 
బడెను, 

అవ, “మాయాళబలితను కాని బ్ర నున్న దని తెలియు 'టెట్లు 1 అనంగాయ 

'చిద్వచున్నాండు:-ా 

స్టో "0 జ గా? న నీర్రిళ న్ అమి క్రీం భాగా తౌ చ పూర్వము: రి ొ 

ఆద నాభ యోోూగచింతా జ్ఞానమథ్యాయ ఆోార్డ వయో, రి 

వ్యా, అమి శం కుతో కాయ ఇళత్యాళం క్యాహ...... అమి శ మితి, తద ళన 
జ wt ల + టీ ‘HUE స (| | "లి శ్ర 

_ యోనా పూర్వ ువో క్రావిళ్యగ్థః కుత్ర, క నిత్యాశంక్య యోగః ప్రథమాభ్యాయ్ 
yt 4 ఆలో yy నా యు క 5 mre ణా 

టక ఇ తాహా-అద్భఇతి. సమనంళరాణా ప్రీయుయోర్థాగను క్షమిశా ట్ర్ ట్ నమిశి 

టీ, అమిశ్రం దు నిమ్వ్రపంచట్రనాస్వరూ పము, ద్ఞానయాగాభ్యాం = రాన 
యోగముల వేత (౧౧, ౧౨) ౧౩ ప్రక రణములందు, ఉ_క్షండమెప్పంబడేను), శౌ చ ౫ 
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ఆ జ్ఞానయోగములు శండును, పూర్వం = ఇదివరలో, ఉదిరితొ = వెచ్చంబడినవి, ఆచ్యే 

అధ్యాయే = ఒకటవ యభ్యాయమునందు, యోగచింతా=ఐమయోగ-చింతయు;, ద్వయోః 

ఆధ్యాయయోః = తరువాతి 3౦ డభధ్యాయములయందు, జ్ఞానంజజ్ఞానము, ఉదీరికం = 

శెపష్పంబడెను, 

తా, నిష్ప్ర/పంచబ్రృహూస్వరూ పము 11, 12, 13.వ ప్రకరణము 

లలో చెప్పంబడెను. యోగచింత 11వ ప్రశరణమునందును, జ్ఞానము 

12, 18వ పృకరణ %=ములందును చువ్పంబడెను, 

. మహాయాన స్వరూవమును జెవ్వచు న్నాండు:-- 

న్, త జాడ్యదుఃఖే బ్వే మాయారూప త్రయం త్విదం, 

అసత్తా నరశళ్ళం గాదా జాడ్యం కాస్ట్రవీలాదిషు, a 

వ్యా. నను సచ్చిదానందానాం ద్రైవారూవ'త్వే మాయాయాక$ కిం రూవమిత్యా 

కే ౦క్యాహ---అసళ్తేతి, నృశ ఎ౨గాదావస త్వం మృచ్చిలాదిషు జాడ్య మితి వివేకం, 

టీ, అన తాజఅన శ్రయుు, EN జాడ్యుదు? ఖేజజాడ్యదుఃఖములు రండును ఇదం 

ఇది, మాయారూష త్రయం = మాయయొక్క రూస్మత్తయి మగును, నరళ్ళంగాదౌ = 

మనిషికొము “ముదలగువానియందు, ఆసత్రా= ఆఅభెొవ మెయుంగ నగును. కాస్ట్రశిలాదిపుజ 

ఫొయ్యులు) జాలం మొదలగు వానియందు, జాడ్యం = జడత్వము కలదు. _ 

త. అస్త, జడత్వము, దఃఖము ననునవి మాయయొక్క. లత, 

జాములు, నరకం గాదులంసేందు అభావం చెబుంగ నగును, కాస్థ బ్ లా 

దులయందు జడత మూహింవ నగు, 

అవ, మూాయయుక్క_ దుకఖరూపమును జెప్వుచున్నాండువుట 

నో, భోరమూఢధి యోద్టుఃఖమేవం మాయా విజృంభితా, 

శాం తాదిబుద్ధివృ త్తెశ్యా ని ని శ్ర 0 బ్ర ్తాతి ్టీ _ర్రితమ్, 94 

వ్యా. దుఃఖం శే శ్ర శ్యాశంక్యానఘోరమాథేత. వీవం సర్వ తృ తే మాయా 

ప్రశిభానత ఇత్యాహనీనమితి, శాంతాదిమ వృత్తిని బ్రహ్మణో మిశ,క్వే కిం 
కారణమిత్యత ఆవా_శాంతాదీతి, 

టీ, భూోేరమూఢథదధియోక = రాజన తామసవృత్తులయందు, దుఃఖం = దుకఖము 

శలదు. వీవం = ఈ విధముగా, మాయా = మాయాళ క్రి విజృంఫీతా = సర్వజగత్తును 

వ్యాపించియున్న ది. శాం త్యాదిబుద్ధివృ క్రై క్యాల్ = సాత్త్వి కాదివృత్తులతో వకత్వము 

వలన; బ్రహ్మజబ్రహ్మము మిశ్ర మితి=మిశ్ర మని, కీ రిఠంజాశెప్ప(బడును. 
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తె రాజసతామసవృత్తులయందు దూఖము గల దని యెటుంగ 
వలెను. సాత్త్విక రాజస తామసవృత్తులతో నై కము జెందుటవలన 
బహానును మిశ మని పవంబకును, we (U ఎ 

ఆవ, ఫలిళమును జెప్పుచున్నా (శు: 
9 గో _ అధ్య ॥ గావ దె అంధ న్లో, ఏవం స్థిత శ్రీ యా బ్రహ ఛ్యాతేమి చృత్చుమూనసస్తా 

॥ అవీ ధా నో ~ ల 3 pe] 
స 

నృళ్చం గాదిము వేమేత ఇష్టం ఇ స్ట్్యేవ్వ భాయథమ్, 25 
= ధుళద చ గ చె గ ha త ళ్ 

వ్యా వళదభిధానం కిమర్థమి త్యాశంక్య బ్రవాధ గి నార్థమిఆ వా. నివమితి, 
/ = Wn స క క్ష తాం సు ఇగ భ 

నృృశ్చంగాదిము బమ్యెన్య క ద్రవాథ్యానం క్ట _ర్థవ్యమిత్యా హన ఎగ్రేంగాడిమితి, 
టీ, వవం = ఇట్టు మాయారూస శ్ర యము, స్థితే = ఊండంగ్యా యః పునూక్ ౫ 

వీ సాధకుడు, బ్రహ = బ్రహాన్వయావమును, ఢ్యాతుం జ ధ్యానించుటకు, ఇచ్చేల్ = 
ఫూనుకొనును, అసౌ = వీండు, సృృళ్ళృంగాదిం = నరవిఫోణము మొదలగు నభా పమును, 
ఉపేసేళ = ఉెాపీ తీంభన లెను, శివం = తక్కినచానిని, యథాయభథం = ఉ-చిళరీశిని, 
ఛ్యాయేల్ = ధ్యానము వేయవ లెను, 

గ సోపాధికబహూనును సాగికుంపు "ఛ్యానించుటకు మిక 
Jt గ జే శ క 

| + క లో 
శి పాను పవ్ఫంబడెను, అంటు నద నావ? ంములన ౮ నభొవరహావాము 
నుకేటీంచి తికి నవాొనవియం గసచితరీతీని బ్రహ్ధథ్యానము చేమం ద గును, 

ఆప, “శినం” అని ఇెవోక్రములా"6 జీప్నీనధాూనిని విపరించుచు న్నా (డు: (8 టు Ye . గో అ అ నిఖా ల! ఖ్ జో గ్ న న్స్, లాదొ నామరూ'బే ద్వ త్వా సన్నటి చింతనం, 
ఇ WN జో జి లో Oa rE) నో ఖ్ దష లక డు ఖం గు” రమా ధి చూ; స చ్చిస్విచిం సన మే, 96 

పా, ఆన్న త్రేత్యు క్షం. కుడ గం ఢ్యయమిత్య శ అన శిలాదా ని లి 
ఘారమూఢబుద్ధిషు దుకల్లుం పరిళ్యజ్బ సచ్చి ద్రూూవయోళ్చీంతనం కర్తవ్య మి క్యా వా 
గ్గ బే ౮ త్య సలి, 

టీ. శిలాడ్' ఇ 'పాంహిణా దులయెంద్వు 'జ్వీనామరూ ీజనామయావములం రిండీం 
ree 5 er ' y టిని, త్య కారయ క కీచు, సన్గాక చిం శనంజెకేనలన దూ వభథ్యానమును (వేయవలెను. 

సఘూోరమూాఢధీ యో; = ర' జనత మనళృ్ళక్తులయందు, దుఖం అదు? ఖమును, శక్యా. అ 
పది, నచ్చిని్ట చింశస౧=స చ్చి వూ పనులు "రడి టియొగ్చ గానము సు(చేయన లెళు 

HW" No io సె గుహా ములను వ్యబించి సనాత 
 ; రీ ముగా భ్య్యనింకవ పంపును, రజన "సంసన్భ మం 10% సగ్యే జ్ఞానములు 

“లంఎంప్రయుక్క. స్సు ఇ థాస్టనముసు భయ వలంయును, 
గ్ర, 
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అవ సా శ్రి పకవృత్తులయందు సచ్చిదానంచరూవములు మూ౭టిని ఛ్యానింవ 
నగును 

న్లో . శౌంతొసు సచ్చిదానందాం,స్త్రీన వ్యేనం విచింతయేత్ , 

కనిస్థమధ్య మోత్క_ష్టాన్స్స, శ్పింతాః (కృనూదిమాః, 27 
వ్యా సా _త్ర్వికవ త్తి లివు సచ్చిదానందాస్త్ర సమక 'భ్యేయా ఇత్యావా-. 

శాంతాస్వీతి, ఏపాం ఛ్యానానాం కిం సామ్యం" నేత్యావా---కని స్టే లి, 

టీ. శాం తొనుజసా _క్వీకవృత్తులయందు, త్రి తీ కొ=మూండె డైన, సచ్చిదానందానపీజ 
సచ్చిధానందములను మూ(టిని, వీవం = ఇవ్విధమన శే, విచింతయేల్ = జ ధ్యానింపన లెను. 
ఇనూ8 = ఈ తిన $ ఛింతాః = మూండు థ్యానములును; క్ర కమాల్ = (క్రమముగా, యి 
కనిష్టమ ధ్య మోళ్క పా? = సామాన్యముగాను, మధ్యమము?.సు, ఉత్క్ళష్టముగాను 
(చేయ నగును, 

తొ, సా _త్హ్వికవృత్తులయందు బ్రహూముయొక్క_ సచ్చిదానందములను 

మూంటిని థ్యానింపవ లెను, మృచ్చిలాదిజడవ పదార్థములయంవలి సద్రూప 
మును సామాన్యముగా 'ఛ్యానింపవ లెను, రాజస తామస సములయందలి 

సచ్చిద్రూపముల నంతకన్న నెక్కు_వగా థ్యానింపవ లెను, సా_త్హికవృత్తుల 
యందు సచ్చిదానందనములను మూంటిని నెక్కువగా 'భ్యానింపవ లెను. 

అవ. నిర్లుణోపాసన కనధికారులు సగుణ బ్రమోపాసనమును చేయవలె ననుట: 

నో మందస్య న్యవహో రేఒవి. మి శ్ బ్రవణి' చింతనం, 

ఉత్క్బృస్ట్రం వక్తుమెవ వాత్ర విపమోేనం3 -ఈరిత, 98 

వ్యా. ఇదానీం నిర్గుణ బ్ర వా ధ్యా శేనధికారిణో౭.ను గ సాయ మిశబవ్యా 
ఛ్యాచే౭ధి కార ఇత్య భి ప్రాయేణాహ.మందస్యే తి. 

టీ, మందస్య = మందాధికారియొక్క, వ్యవహాళే౭పి = వ్యవహా రమునందును, 
మ శబ బ్రవాణి = సోపాధికృబ, హమందు, చింతనం = భ్యానము, ఉళృ్ళృష్టం ఆమంచి 
దని, వ ప్తమేవ = వెవుటక్సే అ శ్ = ఇచ్చట్క విషయానందక = విషయానందము, 
ఈరితక = చెప్పబడెను. 

తా. నిర్జుణోపాసన కనధి కారులై నవారు మిశ్ర బ్ర పోపాసన 
మును చేయవలె నని వెవ్చుటశే ఈ వివయానంద క ప్రకరిసయు' ప్రాయం 

బడినది, 
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అవ. ఇంక నిద్దణోపాసనవిధానమును జెప్వుచున్నాండుః?.. 

న్, జాదాసీన్యే తు ధివృ తే శై ౧థిల్యాదు_త్తమోా_త్రమం, 

చింతనం వాసనానం బే "థార్టనను_క్షం చతుర్విధమ్, లం 

వ్యా. వీవం సవృ త్తికం ధ్యానత, త యముక్వా౭.వృ త్తికం భ్యానమావాళకు దొ 

ఫీచ్యేత్వితి. వభ్యో ధ్యా నభ్యోజ థికమిక్యర్థ. ఉక్తం నిగమయతి._.. థ్యానవింతి. 

టీ, కూదాసీన్యే = = ఉదాసీనదశయందు, వాసనానంజే తు = వాసనానందకాల 

మునం దయిే, ) చింతనం౦ం= ధ్యానము; ధీవృ తే = మనో వృత్తులయొక్క; థిల్యాల్ = క 

త గిపోవుటవలన, ట్వ తమో శత్సమం = వర మోళక్క్భృష్పన్వు (ఏవం = ఇట్లు భ్యానం 

ల ద్రవాధ్యానము, చకుర్విధం=నాల్హం విధములుగా, ఊ_క్షం=చెప్పంబడెను, 

తా, ఇదివజకు చెప్పబడిన మూండు విధములైన థార్టనమున 

కంచు వృత్తు లుపళమించిన తరువాతే వాసనానంవమందు చయంబ'డెడు 

బ హూథ్యాన ము_త్తమో_త్రము మని తెలియనగును. ఇట్లు థార్టినము 

నాలుగు విధము లని చెప్పబడెను, 

అవ. వాసనానందమందలి భ్యానమును ధ్యాన భేదముగా "నేల యశశాదు? అది 

యేల యు శ్రమో క్ర శమ మనినం కెస్టుచున్నా (డు? 

న్లో న ాన్టనం డన యోగా ఫం బ్ర బహానిడై దైవ సా ఖలు, 

ఛ్యాసెనై నేన "కా గృష్భమాపచ్నే చి ల్ నిద్యా స్థి నీదీ ఛవేత్, 80 

న్యా. అయం ధఛ్యానావ త్రరభీదః కం కం శేత్యాహన భ్యానమితి, కర్ణి క్రిముత 

దిశ్యాహబ స్వావిద్యే తి, ఇయం 

ఛ్యానేనేతి. 

టీ జాన యోగాభ్యాండాజ్ఞన యోగము లున్నం తమాత్రాన, ఛ్యానంజ ధ్యానము, 

న = నిరూవీందఃబడ లేదు, సాజు డె (౧౧) ౧౨; ౧౩౨ పృకరణములయందు నీరూపింప 

బడిన యర్థము); బ్రవ్యావివ్యైవ ఖలు = (బవావిద్యయే భూ! . ఛొన్టినేన ఇ ధఛార్టనము 

వేళు ఐశా | గుర్రం = గ్ గృఠను, ఆవాన్న్నే =, పొందిన, చిశ్తేజచి క్రమునందు, నిద్యా ఆ 

జైనము; వః "బేల్ = దధ మగును. 

"యాగ భజ్ఞానముం౦6 ఎఇలివడి ౧౧ ౧౨ ౧౩ వ్రశరణనుల 

యందు నిరూవి ంళంబడిన యర్థ మే దరూ గవ వశరణమందును 

నిరభూపింపండెన చే కాని ఛా్యానము నిరూపింపలడ తే దని తెలియ 

వలెను, ఆ వ్రకరణములయందుం. బ్ర బ తిపాదింప పండిన బ బ్రవ్యావిద్యయే 

బన్యావిద్యా కథ ముత్ప'న్నే త్యాశం క్యావా== 
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యిచ్చటంగనాడ నిచూవింపంబడినది, పూర్వోక్త కసచ్చిదానందచింతన రావ 

ఛ్యానముచేక జిత్తే కాగ గృషుము కలుగు చుండగా నట్టి చింతనమంటు 

బ ్రివావిద్య యుదయించి స్టరముగా నిలుచును, 

ఆవ, ఇది ద్రైవ్యావిద్య చేరటకో కారణమును జెవ్వుచున్నా (డు. 

న విద్యాయాం సచ్చిదానందా అఖండై కరసాత్మ తాం, 

ప్రాస్య భాంతి న భీచేన భ్రేనకోపాధివర్ణనాత్ . 31 

వ్యా. ఆస్యా విద్యా కే హేీతుమావావిద్యాయామితి, 

టీ. విద్యాయాం = (్రువావిద్యయందు, సచ్చిదానందా! = సత్య జ్ఞానానండ 

స్వరూపములు; ఆఅఖం డైకరసాత్మ తాం = అపవరిచ్చి న్న మైన ఏ కా కారత్వమును, ప్రావ్యజ 

పొంది, భాంతి = లేజరిల్టుదున్నవి. ఛేదకో పాధివర్గ నాత్ = భేదమును కలుగంజేసెడి 

ఉపాధులు లేకపోవుటవలన ణే భేదేన = వేజణుగ, న భాంతి = ప్ర కాళింపవు, 

ఈొ అదియే విద్య యనుటకుం గారణ మే నమునంగాళ్ఞా నద శ 

యందు, బ్రహలతేణము లై లన సచ్చిదానందములు, సజాతీయవిజాతీయ- 

స్వగత భేద శూన్యమైన (అపకిచ్చిన్నమైన) శేవల వస్తుమాత్రముగా 
వ్రకాశిం చుటయే. ఆ జ్ఞానదశ యందు ఛేనమునకుం "గారణమ లైన 

యుపాధులు 'లేకపోవుటవలన బృహలకుణము లగు సచ్చిదానందములు 
"భిదనముగాయ బి, కాళింపవు, 

అవ, ఆ యుపాధులను పరిహారించెడి విధమును జెచ్వుచున్నాండువాలా 

న్లో ఛాంతా ఘా రాశ్శిలాద్యాశ్చ "థేదళోపాధ ఇకూ నుతా, 

'యోగాద్వివేకతో వై హెముపాధీనా మపాకృతిః, , ని 
వా భేదళోపాధివర్టనాదిత్యు క్ష కం. తానేవ ఛేదకో పాధీనావా....శాంతా ఇతి, 

ఏీశేమాం బరిహారః శేనో పాయేనే త్యాశంక్యావా..యోగాదితి, 

టీ. శాంశాః = సా _క్రికవృత్తులును, ఘోరాః = *“రాజసవృత్తులును, శిలా 

ద్యాశ్చ ఇ సామోణాది చింతేనముఖునుు ఛదకోపాధయక = భేదమును కలిగించునట్టి 

యుపాధ్ధు లని. మతాః = చెప్పబడును. యోగాల్ = యోగమువలనయగాని, ని జేకతో 

వా ఆత్తానాత్మ ,వివేకమువలనంగాన్వి నీహాం ఉపాధినాం = ఈ య యు-పాధులయొక్క్ల) 

అహకృతి? = వరివోరము (స్యాత్ = అగును. 

ఆ. రాజసవృత్తులును, సాత్తి ఏకవృత్తులును, తొమసవృత్తు లగు. 
పాహాణాదులును, బ్ర హాలతు ణము లగు నచ్చిదానందములకు “భేదమును 
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గలిగించెడి యుపాధు లని చెవ్పంబడుచున్నవి, యూగమువలనం గాని, 
అశ్తానాత్త వి వేకమువలనం గాని ఈ యు పొధులను పరిహారింవ నగును, 

అవ, ఫలితమును జేప్పుచున్నా (డుః==- 

న్, నిరుపాధి బ్ర బ్రహాతే క్రో భాసమానే సయంప్ప పభ, 

అవ్వల “పుట్ నాస్తి భూమానందోఒత ఉచ్యతే, 88 

వ్యా. ఫలిళమాహానిరుపాధీ శి, త్రిపుటీభానాభావాత్ భూమానంద ఇత్యు 
శ్యశే ఇత్యర్థః. 

టి, న్యయం ప్ర, భేజస్వ ప్ర, ప, కాళ మె, నిర'పొధి బవాశశే ఓ జడా పాధిరహీతే. బ్ర బిసా 

స్వరూవమెన 5 అడి చె లే=ఐఅవ్వితీయ వస్తువునందు, ఛా చే (సల్సిఇప్ప ప కాశించుషు 

డగా, శ్రీనుటీ=జ్ఞాళ్ళజ్ఞాన జ్రేయము లనెడి లి బ్రీపుటి నా స్టీ= లేదు, అత$ = అందువలన, 

భూమానంద ఇతి = భూమానంద మని, ఊచ్యలే = చెన్నంబడును. 

శా స్వయం ప్ర చాథ్గస _శ్ర్షరూాసమై సడాభాసమానం బగు నిరు 

పాధి కా ద్వితియ బ్ర బ్రహ! తచ్చ ఇమున, జ్ఞూతృజ్ఞానబై జయము లనెడి తి తీ వుటి 
"లేమ, కాన న్య పతి భూమూనంద మనయిశును, అనంగా భూమకబ్ద 

వాచ్య మగు 'నాస్ంద మగ నని వేదాంతళాస్త్ర మందు స్పష్టము గాం 

జెప్పంబడినది, 

అవ, గృంథమును ముగించుచు న్నాడు; 

i హా? న్లో ॥ బ్రవణంబ చే గ్రంఖే పంచమోఒభ్యాయ ఈరితు, 

విషయానంద ఏ శ్ర దా శీణాంకః వ ప్రవిశ్య తామ్, 84 

శ న్యా. గ్రంథమువనువారతి... బహ్లోనంబేతి, 

ట్రీ, చ్రహానందాభిజే గృంజేజబ హానంద మనెడి గ,ంథమున ద విషయానం౦ద $=. 

విషయానంద మను, పంచ మోద. ధ్యాయఃజవంచమా ధ్యాయము; ఈరిత?9=వెవృంబడెను, 
ల్ న సో జ్ 

ఏతేన 'దాష్ట'రేణ=ఈః విషయానందముద్వా రా, ఆంళకి = ి, వోనందమునందు, వ్రవిశ్య 

'తొంజ ప్ర, వేళింవంబడుం గాక, 

తా బ్ర పోనంద వునికి గ ంభనునందు, ఈ పంచమాథా్య్యాయ 

ములో విషయానంవము పెవ్చయడెను. ఈ విషయానందనుద్యా రా 
బ్రహోనందస్వరాపమును గ్ర హీంతురు (గాక, 
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ఆవ, గ్రంథాంతమున మంగళాచరణ నును 'జేయుచున్నాండువాలా 

న్లో ం ప్రీయాస్థరహరోఒ నేన బ్ర బోనం బిన సర్వదా, 

పాయాచ్చ ప్రాణినస్సశార్షక నా, రాక్ష శుద్ధమానసా౯, Gy (Ur 

ల్తతి శ్రీవిడ్యారణ్యకృతె, చేచాంతపంచదళ్యాం, ట్ర బృహానందే 

విషయానందో నాము వంచమోఒ థాస్టయః, 

వ్యా+ ప్ర, పీ యాదితి. స్పపష త్వాన్న వ్యాఖ్యాయ లే. 

ఇతి క్రీ వక్ప్చరమహ ంసపరివ్రాజ కాభార్య శ్రీ భారతీ తీర్ధవిద్యారణ్యమునివర్య 

కింక లేణ రామకృష్ణా ఖ్యేన విదుషూ విర పతే జబ ద్రిహానందవ్యా ఖ్యాచే 

విషయానందో నామ పంచ మో౭. ఛధ్యాయః. 

సమా _స్టేయం సవ్యాఖ్యా పంచదనీ, 

టీ. వారివారః=వారివాశాత క: డగు పరమేశ్వరుండు, అనేన బ్రహానంబేన = 

ద్రిహ్లానంద మచెడీ యో గృంథముచేత, ప్రీయాత్ = ప్రీతిని చెందుగాక. శుద్ధ 

హైనసారా = బరిశుద్ధనునను[. లైనట్లియు, స్వాశి, చ్చి శాక = తన్ను ఆ శ్ర యించిన, 

సర్వాక్ ప్రా పాణిన =ఎల్లజీవులను, సర్వదా=ఎల్లప్పుడు; 'సయాచ్చజరక్నించును. గాత, 

తా. హారిహారస స్వరూవుం డగు పర సుళ్వరుండు -ఈ గ్రంధము 

ప్రీకుం డగు గాక, (ఈ గ్రంథమును ఈశర్షశార్పణమును "వేని 

ఫౌనము) మజియు, అప్పర్ మేశ్వరుండు, శుద్దనునస్కు. లై లె త న్నశ ధే 

యించివ జీవుల నెల్ల కాలము వ్రోచుం గావ్రేత, అని “యాశీర్వషో 

వూరష్షక్రమంగళము గ్ ౦థకర్త అమనంంచెను. 

ఇది ఈ విద్యారణ్యశకృతం బగు వంచదళియందు ,హానందమందలి 

విషయానంద మను వంఛమాధా్య్యయము సమా పము. 

= అర్య వ గ కలన శ్రీ చేడాంతపంచదళి సంపూర్థ ను. 



పారిభాపిక పద వివరణము 
జూప గీకి” 

నూ 
అంతఃకరణము. జ మనొ బుద్ధి చిత్తా 

అంతరిం, ది యము, హాం'కారములు. 

అంశర్తు ఖః = సద్దురూ క్తలత్యదృష్టిగల 

చాడు, 

అంక్య, పళ్య్యయము=వూర్వ మభ్య సించు చుం 

డెడియాయా దేవ తావిషయాకారవృ త్తి, 

అకృతాభ్యాగమపోపుము = కారణము 

లేనిదే కార్యము .కలంగు ననుట. 

అత్? = ఇంద్రియములు, 

అతరం = కారణము (నళింవనిదిి. 

అతర = నళీంచని, 

అజః = పరమాత్మ (పుట్టుకలేనిది. 
అతిజేశిం చుట = ఒకచోటం జేవ్నంయడిన 

. దానిని సామ్యుమునుబట్టి ముజీయొక 

చోట నువయోగిం చుట. 

అద్వ్వయిః = నకము, " 

అధ్యాసః = (శుక్షియందు రజకభా)ంతి 
వలె ఒకవస్తువును జూచి అది మణి 

యొకవస్తువు అనుకొనుట, 

అధ్యాత్మ = శోశ్రాదీంద్రియములు 

అభ్యేశ్చృ = చదువు్లొనువారు, 

అనవచ్చిన్నం = అవరణరహితము. 

అనవస్థాదోవము=బక దోననును ఖండింప 

నింకొకదోవము పొడము-చు నెవ్వ్పటి 

శిని ముగింపు లేనిపోషము, 

అనుగతం = వెంబడించునది. 

అనువవ త్తి = యం _కి'లేమి 
ఓ 

అనుబంధ చకుప్రయము ఇ ౧. అధికారి ౨ 

విషయము, ఏ, సంబంధము, క 

అనువృ త్తం జ అనుసరించిన, 

అనువ్యవసాయం = ఘటమునందు చిదా 

భానుని (ప్ర,శాళశమున్ను బవ్మావెశన్యు 

'ప్రకాశమున్ను జేర ద్విగుణ మైయుం 

డుటవలన ఘటము  సన్ఫుటీముగా 

జ్ఞైతయె (పృకాళించు జ్ఞాతశ్వము, ఇది 

తార్కి-సలుచెప్పెడి జ్ఞానాంతరను. 

అన్వయః = అనువృ శ్రీ = (ఫూసలలోని 

దారమువలె నంతటను వ్యావీంచి 

(నిండి యుండునది. 

ఆవరోకము = ప్రళ్యతము. 

ఆభిధాయకం = చెప్పునది. 

అభిభఖేయం = చెప్చ(బడునది, 

ఆవగతం = తెలియంబడినది, 

అవభాసః = న్ఫురించుట, స్ఫూ ర్షిం 

అవిద్య = అజ్ఞూన ము. 

అవ్య _క్షము=ఇ౦ దియములకు గోచరింపనిది. 

జూ 
టగమా$ = వేదములు. 

ఆగహాః = ఆకీనిదేశము. 

ఆత జ్జ కి=ఆక్ర ను బెలిసికోనినవాండు, కని? 
— 

ఆక నివ = నిరంతరాతావలోకనము గల 
శి ఈ ఆశీ 
వాండుం 

అధి; = మనోవికారముం 



ఆవరోక్యుం = ప్రత్యతము కాకుండుట. 
ఆభాసః = లేనిది యున్నట్లు తోంచుట, 

జ 
ఇష్టాపూ _ర్హం = ఇష్టమనంగా యాగాదికర 

సముదాయము, పూర ర మనంగా చేరు 

వులు బావులు సత్రములు తోంటలు 

మున్నగు జనోపయాగముకొఅక: 
'జేయంబడు సా రకర లు. 

టా ళీ 

డ్ 
ఉఊజ్జగిం చుట = విడుచుట, 

ఉపనివల్ = చ్రివాము, బవాబోధక 

వేదాంత వాక్యములు, 

ఉవవ తీ = యు క్రి. 
ద 

ఉఊపలబ్దం = = ఫొందంబడిన ది, 

ఉపలది = 'తెలీది, 
థ్ 

ఉపవాసం = వరిహానము = "హేళనము, , 

ఉఊపాదానం = ముఖ్య కారణము. 

ఉఊపాదేయం = గ్రావ్యాము. 

ఉపాధి? = ఆత్త 'ప్తేశిబించాధారశరీరము. 

ర 
వక్షరస$ = తన్గాశ్రము (మాలు లేనిది) 

క్ 
కరణం = ఇంది యము; సాధనము, 

కాకదం౦తవరీత = పొల్టుశు దంచినట్టు 

ఫలము ేనివని, 

కాణాదక = తార్కపండు, 

కూటస్టః = జన నాడి వికారరహిళ పరబ హ్హా 

ము; సాత్నీ, వె చైతన్యము, దృత్యగాక. 

కృతకత్యంః = జాని. 

/ కృప, ణామదొకషము = కార్యము కనం 

బడుచుండంగా కొరణము లే దనుట. 

2 

కణికము=క ఇ కాలములోనద్భశ్యమననది 

ఆ టికవాదెనక = బొొద్దులలో నొక తెగ, 

శతి = 

తరం ఇ నళించునదిం 

నేత్ర 0 = శరీరము, 

న కై మలికన్యాయము = = 'కీముతో యను శ 

ముచేం జెప్పంబడునది గనుక ' ముకి 
కము ఉదాపారణము: ; :...దండమును 

నమలువానికి అవ్చడములు నవులుట 

యమయొంతవని ? 

గుణము = ఒకవస్తువునం దొకస్లలమున 
మాత్రమే యుండునది. 

గువ్వా ఇ కోశబం చక్రము. 

చిదాఖాన$ = జీవుడు. 

వైక న్యాభొసః = చిదాభానుండు, జీవుడు. 

జె 
లిజ్ఞాసు; = ఆక్ష్మను "ఊలియంగోరు ముము 

తపు. 

$= ఆక ( తెలియువాండు), 

వి = వ వై తన్యము. 

జేయంజఇంద్రి, దియములకు గోచరమగునది, 

త్ర 
తమ8 = అజ్ఞానము, 

'తాదాత్త్మ్యం ణు వక్యము, వీకత్వము, 

తి పుటీ = జూతబాన జేయములు. 
ఇలా = శూలహైిిభ 

ద 
దిగంబర$ = చద్ధులలో నొక తెగ, 

దృశిక = = అత్మ . 

దృశం = = చూడంబడునది, 

= చూచు? 6దు, 

pee 

4 
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థ్ 
థర ము = వనుగణము, 
రము 

pr) 

ధరి = గుణముగలది. 
ద 

క =బుది ము. చీ బు ద్ధి బృవ్మాజ్ఞ్వాన 

థిరక=ఇం ద్రియముల 'బాహ్యావిషయముల 
వెకిం సేరుగిడు దున్నను, వానిని నిరో 
థించి ద్రైహానుస ంఛానమునందు చి త్త 
నృృత్తులను నిలువ సమర్థుండగు వాయ, 
సావం చిక వ్యా పౌరమును మజిచి ND 
సర్వదా (బ్రృహ్యనిస్టనుండువాండు, 

న 
నళ్వారం = నళించునది, 

నిత్యము క్ర కరి కూటన్థుండు. 

నిర్వ ఎత = జననమరణ రూపనంసారము 
నుండి విమ్వుక్షి; నిత్యసు ఖము; మోవతము, 

అపు 
0౮. 

జ5రావరు = = కారణస్వరూవము వేత “వరు 
డిెనియు శార్యాక్త కన్వరూవమువేత 

“ఆఅవరుిం డనియు గ (గృహీంపలయబడు 

ట్రన్నాము 
కమ 

ఇజుతావరా = ఒకరినుండి యొళకంకి (క 
యంగ ప్రాప్తించినది; శ్రేస్థమైనట్రియు 
కనిస్ధములై నట్రియు చస్వవిద్యా వి న 
యములంటు " వ్యాపించియున్న ది = 
ఒబ్రునావిద్య. 

ఇపార్ధ కం = భేదము. 

(ఈ, జ్లూనం = అంత $కరణవృ త్తి తినోలయహాడి 
ఇం దియములద్వారా బె వ్యావిస్టయ 

యులను దెలిసికొచెడి జ్ఞానము, 

శ, సమా ఇ సత్య బుద్ధి, 

ప మూణం = వమాతతోంగాడిన మనో శో 
వృతి, 

(గూ తే=అం కకికరణ ప్రతిఫలితశై తన్యము. 

ప్రమేయం = ఛుటా* దివిషయము లు. 

wane బ్రా 
వ్రతిటంది ఇ వాది యొకపోషమును గను 

సటువంగా 'పృతివాది యట్టి వమ అలీయొక్ష 
దోషమును వానివాదమంచే కనువఆ 
చుటు, 

ప్రనులోమం = వ్య తీ శేకము. 
వ్రళ్యక్ = దృశ్యవన్నువుకం టె విలతణ 

ముగనుండున'ది, (దృశ్యము, అన్ఫ 
శము, జడము, దుఃఖమును లేని ఆత్మ 

దృక్కు = (బడదూఖరూవముగాని) 

(ప్రత్యతం వు ఎదుటనున్న ది. 

ప ప్రత్య కర్టయము= ఊపాధివశమున మటుిగు 
పడియున్న యభార్థాత్ర స్వరావము, 

కు (వ్రృత్యయః = క్షనము. 

ప్రభానం = అ నేకవదార్థములయందు నీది 
ఆనువ ర్లించి ముండుసో ఆది, 

ప్రసాధనం = = నీది, 
య 

ర్జు 
బం ధ$ంజననమరణ౭రూవ సంసారభంధము, 
బహీరుఖా$ = చేపజోత వాదులు. వ — 

జాగ త్యాగము = దిరుద్దాంళ పరిత్యాగ ము, 
కాన = వ్ర కాళము, 

భసక్షం = పృకాశ్ంవంజేయునది (ఆత్మ ). 
భాస్య్టం = ప (వ్ర కౌళిం పంజేయంబడునది. 

మ 
మనో రాజ్యం = సం తతవిషయ ధ్యానము, 
మాధ్యమి కా8=భూన్య వాదుల? బె స్ధులు, 



ముముత్వు! = ఆత జాన (మోతమునందు 
ఆషా 

ఆస _క్రిగలవాండు. 

మూలానిద్య = జనాంకరచాసనలవలన 

స్వస్వరూవమును_ మఆచుటకు కారణ 

మగు అజానముః 
లు 

మేయం = విషయమగువస్తువుః 

ర్తి 

లమ్యార్థః = శబ్దము చేం 'జెచ్పందగనిది. 

లింగం = హకువ్చ; సూక్షశరీరము, 
లోకాయలికా$ = వేదచాహ్యులు. 

వాక్యార్థః = పదసముదాయజశ్యార్థము. 

వాచారంభణం = వ్యవహారశ్షనుములగు 

జడానృత నామరూవములు. 

వాచ్యార్థః = ముఖ్యార్థము, 

వాసనా = పూర్వసంస్కారము. 

విశ్నేపః = బహీిర్మ స్మి 
9 (oR -5 Te) ల త క 

విజా కాజ తెరిసకొనువాండు, ప్ర వ్ర్గాత్య: 

= విళిష్టజ్ఞానము. 

విజ్ణానవాదినః = బే "ద్ధులలో నొక తెగ, 

వివీళం = తెలియజడిసది. 

విద్యా = = అత్మ జూన ము, నిర్వి కారాత బుది, 
రార ప్లా ర ణి 

విద్వాన్ = ఆశ జ్ఞని, 

Gn 
విజ్ఞ్వన (ఎ) 

విషయాః = దృశ్యములగు జడములం, 

విషయా వా అత్మ . 

సుంవాని (భ్రమ = వ్యర్థ రమగ్ను భన, 

విహిళకర = = వేదచోదికకర, . 

"వేదనం = జానము. 

వె శేషికాః = తెర్కికులు, 

“వె వైషమ్యం = వట 

వ్రాత్యఃి = ఉఊపనయ నాదిసంస్కారములు 

చేని (వావాణుం డుం 

వ్యాపకం = = అంతటను నుండునది. 

వా స్టవృ_త్తం = మటిలినది. 

'వ్యావృ త్తిః=హారములోనివూసలవలె నొక 
దానినొకటి అంటకుండుట. 

వ్యావాతిః = భంగము, 

అస 
(౨ 

సంవర్దవిద్య = వ్యషిసనుష్షిరావముల చెం 
౧ (3) చ! 

దిన వాయుున్చ; ఉపాసనా చేవతయ్ 

శా నచెడి ఆఖిమానముతోం జేయు 

ఉహాసనావిధఛానము, 

నంవాది; భే మము = లాభమును గలుగ. 

_శేయ్య కను ; 

బననమురణ, వ, చాహాము. సంనృతిః = యు 

విపర్యయః = విపర్యయశ గ సాణాము. సందిల్ = క్ష నము. ల 

విపర్యాస!=అది కాని దానినీ అదియనుకొనుట | “షొథానము = ధృవపర్చుట. 
వృిప్రశిప ర్తి! = వివాదము, తగవు, సమాధి! = అంతర్ద షి. 
విలత్షణం = విరుద్ధస్వభావముగలది. సామాగాధికరణ్యం = శెండు ధర్మములు 
వివక్న్షీకం = చెప్పఃదల-చినది ఒక వస్తువునం దుండుట. 
వివ రము = న్వరూబహాని లేకుండ పదా | సూ శం = తెలియశక్య ము-కానిది, 

స్థాంతరముగ తోంచుట. సతి = గడచినదానిని స రించుట, 

చెన్నపురి: వావిళ్ల రామస్యామిఠా స్తులు అండ్ సక్ సవారి 

Da > ప్తె స్పున ము ద్ర తేము:- 1366. కాపీలు- 1500, 


